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 مقدمه
های جامعه امروزی از جمله فناوری اطالعات و ارتباطات توانسته است همه مؤلفه

 ساخته و دستاوردهاییادگیری و ساختار نظام آموزشی را متحول -فرایندهای یاددهی

با توسعه  .نوینی همچون یادگیری الکترونیکی را به جامعه علمی عرضه نماید

روزافزون این ابزارها، تغییر و تحول در عرصه آموزش و پژوهش نیز در حال پیشرفت 

است. یادگیری الکترونیکی با حذف زمان و مکان در این فرایندها، زمینه یادگیری 

پژوهان کان و به صورت مداوم را برای همه دانشجویان و دانشبهتر در هر زمان و م

د رش، كتاب های الکترونیکی، یادگیری سیارمباحثی چون  .به ارمغان آورده است

جزیه و تو  یادگیری اجتماعی و مجازی، شخصی سازی، سریع یادگیری الکترونیکی

قیقات وی دیگر تحاز روندهای اخیر كلیدی در این حوزه هستند. از س تحلیل یادگیری

متر طبق آمار یونسکو، در كاست.  رشد تقاضا برای دسترسی به آموزش عالیحاكی از 

نشان برابر شده است. تخمین های جهانی  5سال ثبت نام در آموزش عالی  40از 

به بیش از  2000میلیون دانشجو در سال  100كه تعداد تقاضا از كمتر از  می دهد

نیاز به مشاركت میان همچنین  افزایش خواهد یافت. 2025میلیون دانشجو در  250

آموزش عالی و بخش عمومی و خصوصی برای اطمینان از اینکه عرضه دانش به 

أكید ت می باشد، مورد توجه قرار گرفته است.نیروی كار شامل مباحث مهم و حیاتی 

مورد توجه سازمان های بین  2030یادگیری مداوم، برابر و باكیفیت برای همه تا بر 

المللی به خصوص سازمان یونسکو قرار گرفته است. این سازمان فعالیت های گسترده 

بسیاری از روندهای شناسایی شده رشد سریع و ای را در این زمینه انجام می دهد. 

متنوع جهانی، افزایش فشار تقاضا برای سیاست ها، استراتژی ها و رهبری شفاف در 

برای تسهیل در توسعه بیشتر آموزش كیفی باز، از راه دور،  هاو سازمان سطح دولت

ا مطالعه ب نشان می دهند.را  منعطف، تركیبی و آنالین از جمله یادگیری الکترونیکی

این روندها، مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز بر آن شد تا با توجه به سابقه فعالیت در 

، ا نهادهای بین المللی مانند یونسکوحوزه یادگیری الکترونیکی ضمن مشاركت ب
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اقدامات گسترده تری در جهت اعتالی یادگیری الکترونیکی در كشور انجام داده و 

در این راستا به جریان سازی و فرهنگ سازی بپردازد. همچنین بتواند فعالیت های 

 هپراكنده ای كه در این زمینه در حال انجام است را با ایجاد شبکه ای ملی یکپارچ

نماید و مشاركت نهادها و افراد مرتبط در این حوزه را جلب نماید. اقدام در جهت 

كسب مجوز كرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو در ایران در همین راستا 

 آغاز شد. 

 معرفی یونسکو
 1946در چهارم نوامبر  سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو(

زدهم نوامبر همان سال چهل و شش كشور از جمله ایران تاسیس شد و در شان
اساسنامه آن را امضا كردند. یونسکو در بند اول اساسنامه خود، هدف از تشکیل این 

 یهمکار طریق از امنیت و صلح استقرار به كمک "دارد: سازمان را چنین بیان می
 همگان احترام افزایش منظور به فرهنگ و علوم آموزش، هایزمینه در هاملت میان

بدون توجه به  همه، برای اساسی هایآزادی و بشر حقوق قانون، حاكمیت عدالت، به

 ." های نژادی، جنسیت، زبان و مذهب، مطابق با منشور ملل متحدتفاوت
كوشد یونسکو برای اینکه بتواند اهداف خود را در قرن بیست و یکم تحقق بخشد، می

ن تعییهایش درک نموده و بهجهانی شدن را با همه پیچیدگیها و پیامدهای چالش
 ای و بین فرهنگی بپردازد،رشتهای، میانهایی از مواضع فرارشتهمشی راهبردها و خط

مند شوند. یونسکو دراجرای رسالت خود ای كه همگان از دستاوردهای آن بهرهگونهبه
 ی بر عهده دارد:المللی پنج وظیفه اصلو در ارتباط با جامعه بین

عنوان مركز جهانی مبادله یونسکو به مثابه كانونی فکری به :آزمایشگاه عقاید
 .هددكند و مطالعات آینده نگرانه انجام میها فعالیت میاطالعات و آزمایشگاه ایده

یونسکو نقش سازمان معیارگذار و ناظر جهانی را بر عهده دارد و به  :هنجارسازی
ها، فکری، هنجاری و اخالقی از طریق تدوین دستورالعملبندی مسائل صورت
 .پردازدالمللی میهای بینها و كنوانسیونتوصیه



4 

 

یونسکو مانند سایر نهادهای تخصصی نظام ملل متحد،  :مرکز مبادالت اطالعات
های خود است و به عنوان دست آمده در گستره فعالیتحافظ و امانت دار دانش به

اطالعات در زمینه گردآوری اطالعات از كشورهای عضو و تبادل  مركز اصلی مبادله
 .كندها فعالیت میو اشاعه برابر و عادالنه در بین آن

های آموزشی، علمی و فرهنگی كه در این سازمان از طریق فعالیت :سازیظرفیت
را  هاكند تا توان فنی، علمی و انسانی آندهد، تالش میكشورهای عضو انجام می

های فعالیت خود و نیز پركردن شکاف علمی بین ی مشاركت فعال در زمینهبرا
 .كشورهای شمال و جنوب تقویت نماید

یونسکو از طریق دفاتری كه در سراسر جهان  :المللیتسهیل کننده همکاری های بین
مللی الای و بیندارد از توانمندی الزم برای اجرای برنامه هایش در سطوح ملی، منطقه

های ای در همکاریكنندهردار است. بر این اساس، یونسکو نقش تسهیلبرخو
 .كندها را تضمین میالمللی دارد و اجرای موثر طرحبین

های ها و برنامههای ملی، نهادهای رابط كشورها با یونسکو در اجرای طرحكمیسیون 
ها و نامههالمللی در خصوص اجرای توصیشده و پیشبرد اهداف و تعهدات بینتصویب

كمیسیون ملی در كشورهای عضو یونسکو  195ها هستند. در حال حاضر كنوانسیون
در مناطق مختلف جهان فعالیت می كنند. كمیسیون ملی یونسکو ایران پس از پذیرش 

تشکیل  1327عضویت ایران در یونسکو با تصویب مجلس شورای ملی وقت، در سال 

 هایحوزه رب نیروها تمركز خألها، تعیین كشور، در ملی كمیسیون اصلی رسالت  شد.
ای است. كانون های حاشیهناب از تالشاجت و جهانی و ملی زایوبحران داراولویت

ها و تبادل اطالعات و توسعه توان و ظرفیت ها، مطالعه و بررسی اندیشهاصلی فعالیت
لی الملرهای بینكشور در زمینه آموزش، علوم، فرهنگ و ارتباطات با توجه به معیا

ها موارد زیر است: تقویت ارتباط بین تحقیقات و است. راهبرد اصلی در هدایت اقدام
نهادی  هایهای موفق، توسعه ظرفیتمشی ، شناسایی و تعیین خطهاگذاریسیاست

های مهم و روزآمد كردن دولت و جامعه نسبت به موضوعو انسانی كشور و حساس
 جهانی.
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 کوکرسی های یونس
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو(دارای شبکه های تخصصی 

 همزاد یهادانشگاه هایشبکه و های یونسکوها كرسیمتعدد است. از جملۀ این شبکه
 در ار توسعه و تعلیم تحقیق، كه است هاییشبکه و نهادها شامل بخش، این. است

كند. در حال جهان، تشویق و ترویج می در خاص موضوع یک پیرامون عالی آموزش
شبکه دانشگاهی در سرتاسر  60كرسی و بیش از  700حاضر یونسکو دارای حدود 

ای است كه پیرامون یک هایی ملی یا منطقههای یونسکو ارگانجهان است. كرسی
 كنند.موضوع خاص علمی فعالیت می

از تشکیل این برنامه مقابله آغاز شد. هدف  1992های همزاد در سال برنامۀ دانشگاه
 باپدیده فرار مغزها در كشورهای جنوب از طریق توسعه همکاری بین دانشگاهی و به

گذاردن دانش در بین كشورها، بر اساس همبستگی فکری و تفاهم علمی  اشتراک
های همزاد شامل آموزش، تحقیق و مبادله اطالعات در بین است. برنامه دانشگاه

ی های فعالیت یونسکو یعنو چارچوبی را برای مبادله اطالعات در زمینههاست دانشگاه
آموزش، علوم طبیعی، علوم اجتماعی و انسانی، فرهنگ، ارتباطات و اطالعات فراهم 

های ها، مراكز پژوهشی، انجمنكنندگان اصلی در این برنامه دانشگاهكند. شركتمی
های خصوصی و عمومی فعال لتی، بخشهای دولتی و غیردوعلمی، بنیادها و سازمان

های همزاد گسترده و متنوع است كه از در حوزه آموزش عالی است. نوع كار دانشگاه
های پژوهشی، برگزاری جلسات سخنرانی، گردهمایی و توان فعالیتآن میان می

المللی، اعزام دانشجو و استاد و تشکیل ای و بینكنفرانس در سطوح ملی، منطقه

 شبکه 60 دارای یونسکو حاضر درحال  های آموزشی را نام برد.و كارگاه هادوره
 .است جهان سرتاسر در دانشگاهی

 گیرد،می قرار همزاد هایدانشگاه شبکه چارچوب در كه  های یونسکوكرسی

 فعالیت علمی خاص موضوع یک پیرامون كه است ایمنطقه یا ملی هاییارگان

عنوان واحد جدید آموزشی یا پژوهشی دریک واند بهتمی یونسکو كرسی یک. كندمی

. ای چهار ساله تشکیل شوددانشگاه یا نهاد تحقیقاتی درحوزه آموزش عالی برای دوره
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این واحد باید دارای سرپرست و مدیر علمی برجسته در آن حوزه تخصصی، تعدادی 

م اپژوهشگر و اعضای هیئت علمی متخصص و دانشجو و محقق باشد كه به انج

تحقیقات در سطوح عالی آموزشی و پژوهشی بر اساس زمینه فعالیت كرسی 

 جهان درسرتاسر دانشگاهی كرسی 618 دارای یونسکو حاضر حال در بپردازند.

   . است

 کرسی های یونسکو در حوزه آموزش از راه دور
از جمله كشورهای عضو یونسکو كه به شبکه جهانی دانشگاه های همزاد پیوسته اند، 

كشور صاحب  18كنند. از این تعداد كشور در حوزه آموزش از راه دور فعالیت می 23

ست از ا ذكر شدهطبق آنچه در سایت رسمی یونسکو  كرسی در این زمینه هستند.

كشور برای كرسی  5كشور صاحب كرسی در زمینه آموزش از راه دور تنها  18میان 

اند. این كشورها عبارتند از كانادا،  دانشگاهی خود وب سایت رسمی راه اندازی كرده

در دانشگاه  2010كرسی منابع آزاد آموزشی در سال  و فنالند. اسپانیا ،هلند، روسیه

تأسیس شده است. آقای پروفسور روری مک گریل ریاست این  ی كاناداآتاباسکا

در دانشگاه آزاد  2010كرسی را عهده دار است. كرسی منابع آزاد آموزشی در سال 

در  1997( در سال CUEDكرسی آموزش از راه دور یونسکو) ند تأسیس شد.هل

( تأسیس شد. كرسی یونسکو در UNEDدانشگاه ملی آموزش از راه دور اسپانیا )

در دانشگاه آزاد كاتالونیا در  2002آموزش و تکنولوژی برای تغییر اجتماعی در سال 

 "ونسکووزش الکترونیکی یكرسی آم"اسپانیا  تأسیس شد. این كرسی پیش از این 
 نام داشت.

 :است شده کیلتش ایران در زیر هایكرسی كنون تا یونسکو ملی كمیسیون پیگیری با
 (1396كرسی یونسکو در زمینه تاریخ طب سنتی ) -

 (1396كرسی یونسکو در زمینه آموزش محیط زیست ) -

 (1395) كرسی یونسکو در زمینه سالمت اجتماعی و توسعه -
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 (1395) در زمینه آموزش و یادگیری الکترونیکیكرسی یونسکو  -
 كرسی یونسکو در زمینه حقوق بشر، صلح و دموكراسی در دانشگاه شهید بهشتی -

(1395) 
 (1394) كرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دو فضایی شدن جهان -
 (1393) العمرعنوان یادگیرندگان مادامكرسی یونسکو باعنوان: معلمان به -
 (1393) و در زمینه مدیریت بالیای طبیعیكرسی یونسک -
 (1393) كرسی یونسکو در زمینه توسعه انرژی های پاک و تجدید پذیر -
 (1393) كرسی یونسکو در آموزش مهندسی -
 (1393) كرسی یونسکو در بازیافت آب -
 (1393) كرسی یونسکو در زمینه بیوفیزیک دیابت -
 برای شهرهای پایداركرسی یونسکو در زمینه مدیریت آب و محیط زیست  -

(1390) 
 (1388) كرسی یونسکو در زمینه كارآفرینی -

 معرفی کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی
مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز به عنوان نخستین مؤسسه آموزش عالی الکترونیکی 

، با اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت خود را 1382ایران از سال 

های آموزشی برابر و تجربه ده و تالش خود را در راستای عرضه فرصتآغاز كر

رشته و گرایش و در سه  19اكنون در یادگیری باكیفیت متمركز نمود. این مؤسسه هم

دانشجو خدمات  1500حوزه فناوری اطالعات، مدیریت و علوم مهندسی به بیش از 

-آموخته از آن فارغدانش 1500دهد و تا كنون بیش از یادگیری الکترونیکی ارائه می
اند. ریاست وقت مؤسسه، جناب آقای دكتر عباس بازرگان در راستای التحصیل شده

ر سال د اهداف مهرالبرز پیشنهاد تأسیس كرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی را 

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( ارایه دادند. در سال  به، 1394

 1396دی ماه  23و در  این كرسی توسط یونسکو صادر گردید، مجوز فعالیت 1395
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طی مراسمی با حضور خبرگان، اساتید و مدیران حوزه آموزش و یادگیری الکترونیکی 

هدف از افتتاح  می افتتاح گردید.و خبرگزاری ها و رسانه های خبری به صورت رس

 به شرح زیر بوده است:كرسی 

 اطالع رسانی در مورد آغاز به كار رسمی كرسی  -

 شناساندن مؤسسه مهرالبرز به عنوان قطب یادگیری الکترونیکی -

 تبادل نظر میان صاحبنظران حوزه یادگیری الکترونیکی  -

رسی در جهت بررسی چالش های حوزه یادگیری الکترونیکی و مأموریت ك -

 رفع آنها

 ایجاد زمینه همکاری با سایر كرسی های مرتبط -

 معرفی جایزه یادگیری الکترونیکی -

 یونسکوبا  مهرالبرزمؤسسه  متن تفاهم نامهگزیده 
تبادل تجربه و دانش میان دانشگاه كه بخشی از متن تفاهم نامه قید شده است در 

ها و سایر مؤسسات آموزش عالی از عوامل اساسی توسعه شایستگی است و مشاركت 

اساتید، محققان و مدیران از سراسر جهان مزایای ارزشمندی را برای جامعه دانشگاهی 

فراهم خواهد نمود. سازمان یونسکو یکی از مأموریت ها و اهداف خود را ارتقای 

ی های بین المللی دانشگاهی ذكر كرده است. این سازمان با ایجاد شبکه همکار

دانشگاه های همزاد و كرسی ها بستری برای تسهیل و انتقال سریع دانش در این 

 از جمله مفاد این تفاهم نامه عبارتند از:حوزه فراهم می نماید. 

الی آموزش ع راه اندازی كرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی در مؤسسه -

 مهرالبرز

توسعه یک سیستم یکپارچه پژوهش، آموزش، اطالع رسانی و مستندسازی در  -

مورد بکارگیری فناوری های اطالعات و ارتباطات در زمینه آموزش، یادگیری و 

 یاددهی و مدیریت به عنوان هدف اصلی كرسی 
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 تسهیل همیاری میان محققان بین المللی شناخته شده  -

 در ایران و دیگر نواحی جهانآموزش كاركنان مؤسسات  -

 اهداف تخصصی كرسی عبارتند از:

انجام پژوهش در زمینه آموزش و یادگیری الکترونیکی از طریق ایجاد یک  -

 شبکه ملی؛ 

های دانشگاهی و تبادل تجربیات با سایر كشورها از طریق تسهیم برنامه -

 های آموزشی كوتاه مدت؛ برگزاری برنامه

های كرسی و نتایج پژوهشی از طریق وب سایت كرسی و انتشار انتشار فعالیت -

 یک خبرنامه در زمینه یادگیری الکترونیکی؛ 

ها و نه برنامههای مرتبط آن در زمیهمکاری نزدیک با یونسکو و كرسی -

 .های مرتبطفعالیت
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 کرسیساختار 

 

 

 

 

 

ریاست

کارشناس

شورای جایزه شورای راهبردی

معاون
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 مأموریت های کرسی
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 ها در حوزه پژوهشمه برنا
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سازی میان فعاالن یادگیری ها در حوزه شبکهبرنامه

 الکترونیکی
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 گزارش مراسم افتتاح کرسی آموزش و 

 در ایران یادگیری الکترونیکی یونسکو

1396دی ماه  -مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز  
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 کنداکتور برنامه افتتاحیه
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جایزه ملی یادگیری  پوستردر مراسم افتتاحیه کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو از 

برای اولین بار معرفی شد.رونمایی شد و این جایزه  الکترونیکی  
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چالش های یادگیری الکترونیکی در ایران و مأموریت های کرسی آموزش و "میزگرد

 یادگیری الکترونیکی در رفع این چالش ها
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 ایران ملی یادگیری الکترونیکیجایزه 
 

 

 

 

 

 

 

 
1396دی ماه  -مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز  
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 مقدمه و ضرورت

 

در عصر دیجیتال مفهوم سواد دستخوش تغییر شده است و به عقیده تافلر در قرن 

بیسوادان آنهایی نیستند كه نمی توانند بخوانند یا بنویسند بلکه آنهایی هستند كه  21

توانند یاد بگیرند و بازآموزی كنند. فناوری اطالعات و ارتباطات توانسته است  نمی

یادگیری و ساختار نظام -های جامعه امروزی از جمله فرایندهای یاددهیهمه مؤلفه

آموزشی را متحول ساخته و دستاوردهای نوینی همچون یادگیری الکترونیکی را به 

فزون این ابزارها، تغییر و تحول در عرصه جامعه علمی عرضه نماید. با توسعه روزا

آموزش و پژوهش نیز در حال پیشرفت است. بنابراین یادگیری اهمیت و جایگاه ویژه 

ای یافته است به گونه ای كه انجمن ها، شبکه ها و نهادهای بسیاری در سراسر دنیا 

وان به می ت به ترویج آموزش و یادگیری الکترونیکی پرداخته اند. از جمله این نهادها

و سازمان یونسکو اشاره نمود.  ICDEانجمن بین المللی یادگیری الکترونیکی، انجمن 

هر یک از این نهادها به منظور فرهنگ سازی، توسعه، ترویج و نوآوری در حوزه 

یادگیری الکترونیکی اقدام به اعطای جایزه به افراد، موسسات، محصوالت و خدمات 

ایران با وجود توسعه مؤسسات آموزش الکترونیکی، وب سایت این حوزه نموده اند. در 

ها و محتوای الکترونیکی، آموزش از راه دور در بخش های مختلف كسب و كار، هنوز 

این حوزه نوپا بوده و فراگیر نشده است. با توجه به دریافت مجوز كرسی آموزش و 

ار این در اختی یادگیری الکترونیکی توسط مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز فرصتی

مجموعه قرار گرفته است تا گام های جدی تری در راستای اعتالی یادگیری 

الکترونیکی در جامعه بردارد. لذا مؤسسه در نظر دارد تا با برگزاری مراسم اعطای 

جایزه یادگیری الکترونیکی ضمن فرهنگ سازی و ظرفیت سازی، امکان تبادل 

فعال را فراهم نموده و با شناسایی مراكز فعال تجربیات موفق میان افراد و مؤسسات 

 و معرفی آنان به جامعه مشوق حركتی بیشتر در این عرصه باشد. 
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 اهداف جایزه 

توسط كرسی آموزش و یادگیری یادگیری الکترونیکی به صورت ساالنه  جایزه

عطای االکترونیکی یونسکو در ایران به برگزیدگان این حوزه اهدا می شود. هدف از 

 جایزه به شرح زیر است:

 سازی در زمینه آموزش و یادگیری الکترونیکی فرهنگ

و  تشویق افراد، مؤسسات و نهادهای آموزشی برای بهره مندی از اهداف آموزش 

 یادگیری الکترونیکی

 تدوین و تبیین استانداردهای حوزه آموزش و یادگیری الکترونیکی در ایران  

                                                       افراد و مؤسسات فعال و محتوای آموزشی در حوزه یادگیری الکترونیکی ارزیابی   

 معرفی برترین های این حوزه به جامعه و

         های عرصه آموزش و یادگیری الکترونیکی به تشویق افراد، نهادها و سازمان 

 خودارزیابی

ایجاد فضای رقابتی و افزایش كیفیت محصوالت و خدمات آموزش و یادگیری  

 الکترونیکی

 وزه آموزش و یادگیری الکترونیکیحتبادل برترین تجربیات     
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 محورهای اعطای جایزه

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمانبندی جایزه

 اتمام موضوع ردیف

 1396بهمن ماه  30 فراخوان 1

 1397اردیبهشت ماه  15 ثبت نام، تکمیل و ارسال اظهارنامه جایزه 2

 1397مهر ماه  30 ارزیابی اظهارنامه و بازدید از سازمان 3

 1397 آذر ماه 26 اعالم نتایج نهایی و اهدای جوایز 4

 فردیجایزه 

مدیرانی كه تالش های و  اساتیدبه 

چشمگیر و كم سابقه ای در راستای 

ترویج اهداف آموزش و یادگیری 

الکترونیکی انجام داده و به موفقیتهای 

 چشمگیری نایل آمده اند، اعطا می گردد.  

سازمانیجایزه   

مراكز و موسسات آموزش عالی كه با بهره 

گیری از اهداف آموزش و یادگیری 

الکترونیکی به موفقیتهای چشمگیری 

 نایل آمده اند اعطا می گردد.  
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 ارکان برگزاری جایزه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریاست کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی می باشد.

کمیته به شرح زیر و برای مدت یکسال با حکم رئیس کرسی  یاعضا

 یونسکو منصوب می شوند.

 رئیس کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی در ایران   -

 نماینده دانشگاه های برتر کشور   -

 نماینده کرسی یونسکو در ایران   -

  سه نفر از اشخاص صاحبنظر در حوزه یادگیری الکترونیکی  -

 نماینده وزارت علوم )رئیس کارگروه یادگیری الکترونیکی(  -

 کنسرسیومنماینده    -

 نماینده انجمن یادا -

دبیرخانه اعطای جایزه یادگیری الکترونیکی، کرسی آموزش و یادگیری 

الکترونیکی یونسکو مستقر در موسسه آموزش عالی مهر البرز خواهد 

  .بود
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