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 سعهمجموعۀ مقاالت اولین همایش ملی تو
 دانشگاه مجازی  

 *اکرم رضائی          

 

 

دانشگاه قرن  (مجموعه مقاالت اولین همایش ملی توسعۀ دانشگاه مجازی           
به کوشش جواد صفری، حسین     ،  و آموزش نوین از راه دور     ) بیست و یکم    

 407،  1383فهیمی تبار، علیرضا درب جوشقانی، انتشارات مرسل، کاشان           
 .صفحه

       
ر ارتباطات است، ارتباط با دنیای گسترده و         عصر ما، عص  

این ارتباط حاصل نمی گردد مگر مرزهای جغرافیایی را           
گردد جز با برقراری      شکنیم که این نیز ممکن نمی        درهم

 .ارتباطات الکترونیکی و آموزش از راه دور
دانشگاه قرن   (نخستین همایش توسعۀ دانشگاه مجازی               «

 با هدف آشنایی     »ن از راه دور    و آموزش نوی   ) بیست و یکم   
جامعه دانشگاهی کشور با فعالیتهای یکدیگر و تمرکز            
پژوهشهای نو درخصوص جنبه های مختلف آموزش از         
راه دور و ایجاد یک سیستم یادگیری در کشور به همت             

 برگزار  1382دانشگاه پیام نورـ مرکز کاشان، در اردیبهشت       

 .گردید
ۀ این همایش عبارت بودند           اعضای کمیته برگزارکنند  

 :از
 ) ]امریکا[رئیس دانشگاه بین المللی (ـ دکتر علیرضا ربیع 1
 دانشگاه  [IT] رئیس دانشکدۀ فناوری اطالعات   (ـ دکتر محمد منتظر     2

 )تربیت مدرس
 )معاون پژوهشی دانشگاه کاشان(ـ دکتر بهزاد سلطانی 3
 )م نور مشهدعضو هیئت علمی دانشگاه پیا(ـ دکتر عباسعلی سلطانی 4
عضو هیئت علمی پژوهشی دانشگاه      (ـ دکتر سید مسعود نوری        5

 )مفید
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید    (مازار یزدی    ـ دکتر محمد عرب   6

 )بهشتی
 )عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان(ـ دکتر سید مرتضی بابامیر 7
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ر، سازمان مرکزیکارشناس دانشگاه پیام نو *
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 معاون رسانه های(ـ خانـم مریـم السـادات مستشارنیـا 8
 )دانشگاه پیام نور

عضو هیئت علمی و رئیس دانشگاه پیام نور کاشان       (ـ دکتر جواد صفری     9
 )و دبیر همایش

 )مسئول کمیتۀ اجرایی(ـ آقای حسین فهیمی تبار 10
 مقاله  2 و    مقاله به زبان فارسی    80      در این همایش تعداد     

به زبان انگلیسی از اساتید، محققان و اندیشمندان دانشگاههای         
 مقاله در کتابی تحت      63کشور مطرح شد که از این میان،          

مجموعه مقاالت اولین همایش ملی توسعۀ دانشگاه          عنوان  
 .  تهیه و تدوین گردیدمجازی

      با توجه به اهمیت این همایش و موضوع این کتاب،           
زش از راه دور که دانشگاه پیام نور یگانه مرجع و          یعنی آمو 

مجری این شیوه آموزش است، به معرفی عناوین مقاالت          
 :این اثر می پردازیم

آموزش از راه دور با استفاده از رسانه ها گام نوینی در ارائۀ دروس                     «
لقمان کشاورز، کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه       (» عملی رشته تربیت بدنی  

 کارشناس ارشد مدیریت      حسین فهیمی تبار، (» آموزش الکترونیکی «؛  )یام نورپ
دکتر سید  (» آموزش سنتی یا یادگیری با رایانه       «؛  )پیام نور دولتی، دانشگاه 

نوری موگهی، دکتر زهرا حیدری، دکتر حمیدرضا محمودزاده ثاقب،          محمدحسین
ش و پژوهش از    آموزش شیوه های نوین آموز   «؛  )دانشگاه علوم پزشکی کاشان  
آموزش «؛  )فرامرز گیوه کی کارشناسی ارشد رایانه    (» راه دور در آموزش عالی    

مهوش (» شیوه های نوین آموزش و پژوهش از راه دور در آموزش عالی             
آموزش شیوه های نوین آموزش و پژوهش از راه دور در                 «؛  )لطیفی

مجازی، روش   آموزش«؛  )محبوبه بانی مهجور، دانشگاه پیام نور     (»عالی آموزش
طاهره یعقوبی، فرحناز   (» مطلوب آموزش مداوم در سامانۀ بهداشت و درمان       

آموزش مجازی ضرورت    «؛  )گل محمدی دانشگاه علوم پزشکی مازندران      
آموزش «؛  )دکتر عباسعلی سلطانی، دانشگاه فردوسی مشهد      (» آینده نگری ملی 

هرا گواهی،  دکتر ز (» مجازی، مؤثرترین روش در دانشگاه قرن بیست ویکم        
آینده نگری ملی و زمینه توسعۀ آموزش مجازی در            «؛  )دانشگاه پیام نور 

نازیاسادات ناصری، دکترای مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد          (» عالی آموزش
در ) اینترنتی(مجازی  های توسعۀ آموزش       ملّی و زمینه    آینده نگری«؛  )تهران

ع دانشگاهی مدیریت و     میترا دیلمقانی، فاطمه یعقوبی مجتم     (» آموزش عالی 
ناصر (» اولین تجربه موفق دانشگاه از راه دور در ایران         «؛  )مهندسی صنایع 

» اینترنت، آموزش مجازی و دانشگاه پیام نور        «؛  )مؤمنی، دانشگاه پیام نور   

» برآورد هزینه های آموزش الکترونیکی   «؛  )دکتر هادی غفاری، دانشگاه پیام نور     (
بررسی تأثیر آموزشهای      «؛   )اسالمیاحمد میرعضدی، دانشگاه آزاد        (

 ، مهرداد  شراره  پورابراهیم  (»زیست محیطی مجازی در ارتقاء آگاهیهای عمومی     
هادی پور، کارشناس ارشد برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه شهید چمران               

بررسی مشکالت انگیزشی دانشجویان پیام نور و فنون ایجاد انگیزه          «؛  )اهواز
بررسی موانع پژوهش «؛ )را عربی، دانشگاه پیام نور اراک   دکتر زه (» در بین آنها  

خوزستان، ایالم،  [ 7 نور از دیدگاه اعضای هیئت علمی منطقه       در دانشگاه پیام  
؛ )کریم سواری، دانشگاه پیام نور؛ منوچهر تقی پور، دانشگاه شهید چمران اهواز        (،  »]لرستان

 علوم پزشکیِ  ماییبررسی نظرات اعضای هیئت علمی دانشکدۀ پرستاری و ما          «
پوراندخت  (»جایگاه آموزش از راه دور در علوم پزشکی         اهواز درخصوص   

بررسی نظرات دانشجویان دانشگاه     «؛  )افشاری، دانشگاه علوم پزشکی اهواز     
دکتر عشرت  (» اصفهان راجع به اثرات مثبت و منفی استفاده از اینترنت             

ریمان، کارشناس فن آوری   زمانی، دانشکدۀ علوم تربیتی اصفهان، دکتر مصطفی ن        
برنامه ریزی بهینۀ توسعۀ دانشگاه پیام نور جهت ارائه آموزش           «؛  )آموزشی

تأثیر آموز شهای مجازی   «؛  )دکتر حسن حسینی، رضا لحمیان     (»مؤثر از راه دور   
؛ )دکتر مهدی مؤمنی، دانشگاه آزاد اسالمی      (» مشکالت زیست محیطی  و سبز در  

دکتـر محمـد عرب مازاریـزدی،   (» موزش مجازی تحلیلی بر هزینه ـ اثربخشی آ     «
تغییر در «؛ )دانشگـاه شهیـد بهشتی، ناهید آزادمنش، کارشناس ارشد علوم تربیتی

دکتـر سیدمحمـد نـوری موگهـی     (»آموزش علوم پایه پزشکی یک ضرورت     
دانشگـاه علـوم پزشکی تهران؛ دکتر زهرا حیدری، دکتر حمیدرضا محمودزاده            

ای ـ  (طرح انتقال و توسعه فناوری         «؛  ) پزشکی زاهدان   دانشگاه علوم 
دکتر علیرضا ربیع، مدیر     (»]امریکا[دانشگاه بین المللی ایران    ) اتفا) (فراگیری

دانشگاه  «؛)طرح امکان سنجی و برنامه ریزی آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور          
» وقت همهجا و    کس و همه   پیام نور در راستای پیام آموزش عالی برای همه        

دانشگاه قرن بیست و یکم و آموزش        «؛  )سید هاشم نعمتی، دانشگاه پیام نور    (
دانشگاه قرن  «؛  )احمد امیرعضدی، دانشگاه آزاد اسالمی     (» مؤثر از راه دور    

شهرام ابهری، وزارت علوم      (» بیست و یکم و آموزش مؤثر از راه دور            
»  مؤثر از راه دور    دانشگاه قرن بیست و یکم و آموزش      «؛  )تحقیقات و فناوری  

دانشگـاه قـرن بیسـت و     «؛  )محمدرضا حاج باقری، دانشگاه آزاد اسالمی       (
انجمن صنفی روزنامه نگاران کامیار کمیلی، (» یکـم و آمــوزش مجازی در ایران     

زهرا استادزاده، دفتر    (دانشگاه مجازی، آموزش از راه دور و توسعه         «؛  )تهران
دکتر (» دانشگاه مجازی، بایدها و نبایدها     «؛  )همکاریهای علمی و بین المللی    

 »واقعیـت یـا خیـال  : دانشگـاه مجـازی «؛  )سید مسعود نوری، دانشگاه مفید    
راز موفقیت دانشگاه    «؛  )مشهددکتر محمدرضا آهنچیان، دانشگاه فردوسی          (
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، مریم السادات مستشارنیا (» جا وقت، همه  کس، همه  پیام نور در پیام آموزش برای همه     
» راهکارها و تمهیدات در ساخت مبانی دانشگاه مجازی           «؛  )پیام نوراه  دانشگ

 »رویکردهای نوآورانه و آینده نگر    «؛  ) کاشان دکترسیدمرتضی بابامیر، دانشگاه   (
شیوه های نوین آموزش   «؛  )سکینـه محمدحسین زاده، پژوهشگاه علوم انسانی     (

؛ ) اسالمی دانشگاه آزاد . احمد امیرعضدی (» از راه دور در آموزش عالی       
پوریا بقایی مقدم، دانشگاه    (» عوامل مؤثر در موفقیت در دانشگاه مجازی        «

» کاربرد فناوریهای جدید و نوین برای افراد ناتوان و روشندل             «؛  )زابل
کتابهای تمام متن و رایگان     «؛  )مجتبی تیما، دانشجوی دانشگاه پیام نور کنگاور     (

؛ ) دانشگاه عالمه  طباطبایی     حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی،   (» در اینترنت 
امیرحسیـن مهندس  (» کالسهای اینترنتی و مجازی و افزایش بهـره وری       «

 گسترش  «؛  )مقـدادی، مهندس علیرضـا معظمـی، دانشگاه آزاد اسالمی مشهد        
مهندس  (»دوره های آموزشی مجازی در رشته معماری و گرایشهای آن            

دکتر (» زیّت دانشگاه مجازی  م«؛  )محسن طبسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان      
اسفندیار (» معرّفی نرم افزار کالس درس مجازی    «؛  )زعفرانلو، زبان شناس عالیه کرد 

مقایسه بین الگوهای مختلف آموزشی و نظام آموزشی دانشگاه         «؛  )رحیم خانی
میزان آمادگی   «؛   )دکتر هادی شریف مقدم، دانشگاه پیام نور           (»پیام نور

دکتر بی بی عشرت زمانی،      (» وریهای اطالعات دانشجویان در کاربرد فنا     
 »بیست و یکم  نقش ارتباطات و اطالعات در دانشگاه قرن        «؛  )دانشگاه اصفهان 

دانشگاه نقش ارتباطات و اطالعات در       «؛  ) اصفهان جالل جبل عاملی، دانشگاه  (

نقش جامعۀ   «؛  )محمدعلی شاهسونی، کارشناس رایانه      (» قرن بیست و یکم     
فرشته کالوشکی،   (»گاه مجازی در توسعه و پیشرفت کشور      اطالعاتی و دانش  

نقش جامعۀ اطالعاتی و دانشگاه مجازی در توسعه         «؛  )دانشگاه علوم انتظامی  
پروانه نیک طبع، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات           (» و پیشرفت کشور   

نقش جامعه اطالعاتی و دانشگاه مجازی در توسعه و پیشرفت            «؛  )فرهنگی
له دهقان و امیرصادقی، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ِ دانشگاه         نبی ا(» کشور
»  دانشجویان و فراگیران   نقش دانشگاههای باز در حمایتهای آموزشی      «؛  )تهران

نقش و کاربرد فناوری اطالعات در        «؛  )ابراهیم منجمی، دانشگاه پیام نور     (
؛ ) شیراز ناوریحمید علیزاده، کتابخانه منطقه ای علوم و ف           (»آیندهدانشگاههای  

دکتر محمد کاظم غریب ناصری      (» مجازی نگاهی به کاستیهای سامانۀ دانشگاه    «
نوآوری در آموزش   «؛  )وپوراندخت اسداللهی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز       

؛ )دکتر مهدی عالیی حسینی، دانشگاه پیام نور       (» آموزش از راه دور    : عالی
 ؛)زهره نوری بیدگل(»  دوردانشگاه قرن بیست و یکم و آموزش مؤثر از راه«

“Object oriented and modular- E-Learning 
Evolution”, and “the E-Learning system Dilommas 
in Iran” (A. Bahreininejad, Ch. A. Montazer); “The 
Paradigm of Digital Education: Virtual university 
future prospect of Distance learning”, (Ali Akbar 
Poyan, Mohsen Khorshid-Zadeh, Afsaneh Aziziyan).■
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