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 چکيده
 تحوالت با مواجهه در که هستند نوینی رویکردهای جستجوی در آموزشی های نظام امروزه

 اهمیت از جامعه هر در عالی آموزش فرایند. باشند داشته انطباق توانایی جهان، گسترده

 هادن اطالعات، گسترش و دیجیتال تکنولوژی قدرت به توجه با. است برخوردار زیادی

 ی توسعه. است شده اساسی تغییرات دستخوش که است نهادهایی نخستین از آموزش

 و موزشآ فرایند در را جدیدی الگوی اینترنت، خصوص به ارتباطات، و اطالعات فناوری

 تمامی نآ در که است نوینی آموزشی نظام الکترونیکی، آموزش. است کرده ایجاد یادگیری

 انعطاف. گیرد می صورت ارتباطات و اطالعات فناوری وسیله به یادگیری و آموزش فرایند

 از مانیز و مکانی های محدودیت به نبودن وابسته و محوری دانشجو العاده، فوق پذیری

 شناسی اصطالح و تعریف مقاله، این از هدف. است الکترونیکی آموزش اساسی های ویژگی

 و ترونیکیالک آموزش های چالش و مزایا الکترونیکی، آموزش تاریخچه الکترونیکی، آموزش

 .است عالی آموزش در آن اهمیت و نقش

  .الیع آموزش ارتباطات، و اطالعات فناوری الکترونیکی، آموزش :يديکل واژگان
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 2منتهی بوعذار،  1 بهمن خسروي پور

 خوزستان رامین طبیعی منابع و کشاورزی دانشگاه کشاورزی آموزش و ترویج گروه علمی هیات عضو 1
 .خوزستان رامین طبیعی منابع و کشاورزی دانشگاه ارشد کارشناسی آموخته دانش 2
 

   نام نویسنده مسئول:

 بهمن خسروي پور

 

 عالی آموزش روند تحول در الکترونيکی آموزش نقش
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 مقدمه
 جامعه از ییرتغ قرن. هستند حرکت در محوری دانایی سمت به جوامع که است قرنی است، دانایی و خرد قرن یکم و بیست قرن

 از گذر دیگر عبارت به یا محور اطالعات جامعه به محور صنعت جامعه از گذار حال در ما واقع در[.11]است اطالعاتی جامعه به صنعتی

 آن های ویژگی اختشن مستلزم محور اطالعات جامعه در اثربخش زندگی و اطالعات عصر به ورود. هستیم مجازی دنیای به فیزیکی دنیای

 عالی و عمومی عصر در یادگیری و آموزش نهاد شد، خواهد وسیع تغییرات دستخوش عصر این در که اجتماعی های نهاده از یکی. است

 اطالعات، گسترش و دیجیتال تکنولوژی قدرت به توجه با. است برخوردار زیادی اهمیت از جامعه هر در عالی آموزش فرایند[. 14]است

 ارتباطی های فناوری ودور. است فناوری کمک با فعالیت یک اطالعات عصر در دانش تولید واقع در. است انقالب یک آستانه در عالی آموزش

 در حضوری آموزش های وهشی تنها نه ها فناوری این. است داده تغییر را دانشگاهی یاگیری -یاددهی فرایند ماهیت آموزش عرصه به جدید

 است آورده بوجود ار جدیدی یادگیری های محیط و داده توسعه فیزیکی کالس از خارج را آن مرزهای بلکه ساخته متنوع را ها دانشگاه

 دور راه از آموزش ملهج از جدیدی آموزشی های روش معرفی به منجر ارتباطات و اطالعات های فناوری سریع توسعه امروزه بنابراین [.17]

 برای پیش از بیش را زمینه دور راه از آموزش از ای مجموعه زیر عنوان به الکترونیکی آموزش ظهور[.30]است شده الکترونیکی آموزش و

 نوین ای شیوه ترونیکیالک آموزش[.28]است کرده فراهم آموزشی های رویه در تغییرات سایر و محور یادگیرنده های آموزش گسترده کاربرد

 و پردازد می کامپیوتری های شبکه و اینترنت طریق از مهارت و دانش ارتقای برای یادگیری های فرصت اداره و ارائه به که است آموزش در

 [.31] است کرده تبدیل یادگیری به آموزش از را اندوزی دانش و تحصیل ماهیت

 ارتباطات آن دنبال به و یابد سوق شدن مجازی سوی به آموزش محیط تا اند شده سبب ارتباطات و اطالعات فناوری کاربرد امروزه

 عاتاطال های فناوری از مؤثر هاستفاد البته. شود پذیر امکان رایانه طریق از فزاینده ای گونه به دانش گسترش و آموزش منظور به افراد میان

 فرایند در را جدیدی های نقش فراگیران که است آن مستلزم الکترونیکی آموزش های محیط در کار و آموزش فرایند در ارتباطات و

 ی شبکه در که وسیعی تاطالعا ارزش خصوص در بتوانند و باشند اطالعات جوگران و جست باید فراگیران اینکه جمله از. بپذیرند یادگیری

 و دانش انتقال از نیز گاندهند آموزش نقش شرایطی چنین در. بپردازند ارزشیابی و داوری به است موجود آنان استفاده برای اینترنت جهانی

 و رشد حال در ازهاینی به پاسخگویی در آموزش سنتی های روش دیگر امروزه [.2]یابد می تغییر یادگیری فرایند گر تسهیل به اطالعات

 هر یادگیری برای را تری جذاب و جدیدتر بیشتر، های فرصت جدید، های فناوری. نیستند مناسب آموزشی های مهارت مداوم گسترش

 [.5]یادگیری سبک و توانایی با متناسب یادگیری برای تجربه کسب فرصت مانند کنند، می ارائه دانشجو

 و کسانی دسترسی امکان ساختن فراهم، [27]یادگیری و دانش کسب در تسهیل و کمک الکترونیکی آموزش هدف کلی طور به

 های شیوه سازی ینهبه و نقطه هر در مختلف اقشار برای یکنواخت  آموزشی فضای ایجاد و درسی های دوره در پذیر جو و جست و رایگان

 توانایی اندازه به افراد سنتی، آموزش خالف بر آموزشی فضای چنین در. است تر جدی و تر عمیق یادگیری منظور به درسی مطالب ارائه

 جامعه هر در آن توسعه و سازی پیاده الکترونیکی، یادگیری باالی اهمیت داشتن مدنظر با لذا [.20]گردند می مند بهره موضوعات از شان

 [.19]بود خواهد ناپذیر اجتناب و ضروری امری است، بشری تمدن از نماندن عقب و پیشرفت خواهان که ای

 

   ایران در الکترونيکی آموزش تاریخچه
 گستر جهان شبکه های پروتکل آمدن پدید با و 1990 دهه اوایل در گسترده کاربرد این و امروزی شکل به الکترونیکی آموزش 

 از بسیاری آموزشی اختارس از را خود جایگاه امروزه و کرد رشد سرعت به الکترونیکی آموزش وب، زیاد های قابلیت به توجه با و گرفت شکل

 [.32]است کرده تبعیت کشورها

 فیلم و اسالید مایشن شامل بصری و سمعی و آموزشی های ابزار از گیری مند بهره زمان به ایران در الکترونیکی اموزش تاریخچه

 تلویزیون و ستا گرفته قرار توجه مورد آموزشی رسانه یک عنوان به تلویزیون آن از پس. گردد می باز درس کالس در آموزشی های

 و رشد در ایران به انهرای صنعت ورود از پس. پرداخت کشور سراسر در رسانه این طریق از همگانی آموزش امر به رسما ایران ملی آموزشی

 شکل ساز زمینه که دش آغاز رایانه بر مبتنی آموزش زمینه در فعالیت اجتماعی، فرهنگی، مختلف اقشار میان در شخصی های رایانه نفوذ

                                                                                                                                    [.4]بود الکترونیکی آموزش دهی

 بهره و اینترنتی آموزش زمینه در عملیاتی های فعالیت و تر جدی مقوله این به رویکرد بعد، به1380 سال دوم نیمه از کلی طور به

 با تهران دانشگاه که است ذکر به الزم. است شده اغاز کشور کنار و گوشه در آموزشی های دوره ارائه برای مخابراتی باند پهنای از گیری

. است کرده آغاز را زمینه این در ریزی برنامه و مطالعه که است دانشگاهی اولین 1381 سال در الکترونیکی های اموزش مرکز تاسیس
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 فعالیت است کشور آموزش بخش بزرگترین که پرورش و آموزش الکترونیکی یادگیری روش از استفاده به ها دانشگاه اقدام از بعد اندکی

  [.14]کرد شروع زمینه این در را هایی

 مراکز یهمکار با است کشور از خارج در ایرانی فناوران و دانشگاهیان بالقوه و موجود امکانات از ترکیبی که ایران المللی بین دانشگاه

 این میالدی2002سال در. دگرد فراهم دانشگاه  سطح در ایران در الکترونیکی آموزش نیاز پیش که آوردند بوجود را ترکیبی ایران دانشگاهی

 ایران مجازی انشگاهد اولین عنوان به 2002 اوت در دانشگاه این مجازی آموزش همایش پی در و کرد ساماندهی را خود نیروهای دانشگاه

 علوم دانشگاه هران،ت جنوب منطقه آزاد دانشگاه تهران، شیراز، اصفهان، شریف، صنعتی مانند مختلف های دانشگاه آن از پس. شد ظاهر

            [.20]کردند اجرا را الکترونیکی آموزش طرح نیز ایران اینترنتی دانشگاه و حدیث

                                                              

 ؟ چيست الکترونيکی آموزش
 ارائه را متعددی فتعاری الکترونیکی یادگیری کارکردهای و خود های دیدگاه به توجه با یک هر متخصصان و ها سازمان موسسات،

 اشاره الکترونیکی ادگیریی درباره مختلف نظرات درک و ماهیت و گستره یه دستیابی منظور به ها تعریف این از برخی به زیر در. اند کرده

 : کنیم می

 و اینترنت های فناوری زا که دارد اشاره هایی آموزش انواع به و شد وضع  کراس توسط بار اولین برای الکترونیکی یادگیری اصطالح

 و تقالان برای  ارتباطات و تاطالعا های فناوری کارگیری به الکترونیکی، آموزش از منظور واقع در. کند می استفاده یادگیری برای اینترانت

 [.22]باشد یم فراگیران دانش و عملکرد افزایش و یادگیری آموزش، منظور به یادگیری محتوای و  اطالعات  تعاملی گیری بهره

 وب، رب مبتنی یادگیری تر،کامپیو بر مبتنی یادگیری جمله از فرایندهایی و ازکاربردها ای گسترده مجموعه الکترونیکی یادگیری واژه

 رب مبتنی یادگیری دور، اهر از یادگیری مفهوم با الکترونیکی، یادگیری عبارتی به. گیرد می بر در را دیجیتالی همکاری و مجازی های کالس

 [.16]دارد زیادی بسیار شباهت نوشتاری، ارتباطات طریق از شده هدایت های دوره و متن

 دریافت توان یم شده ذکر تعاریف مجموع از. هاست رسانه طریق از دانش آوردن بدست الکترونیکی یادگیری که است معتقد برج

 هارائ الکترونیکی یادگیری برای توان می را جامع تعریف این کلی طور به و است مشابه الکترونیکی یادگیری زمینه در دانشمندان دیدگاه که

 فناوری بر مبتنی و نیکیالکترو های رسانه طریق از شده توزیع دانش از استفاده و آوری فراهم از است عبارت الکترونیکی یادگیری: نمود

  [.26]است ای یانهرا های شبکه انواع و فشرده، های لوح تصویری، تلفنهای تلویزیون، ماهواره، همانند ارتباطاتی و اطالعاتی های

 :گرفت نظر در را زیر های ویژگی الکترونیکی آموزش برای توان می شده ارائه تعاریف به توجه با

 است؛ فناوری بر مبتنی آموزش الکترونیکی آموزش -

 است؛ اینترنت و آموزش همگرایی و عطف نقطه الکترونیکی آموزش -

 [.14] است آموزش توسعه و مدیریت انتخاب، ارائه، طراحی، برای شبکه فناوری از گیری بهره و استفاده الکترونیکی آموزش -

 

  الکترونيکی آموزش به رویکرد ضرورت
 فرصت کانیم و زمانی های محدودیت حذف طریق از که است 21 قرن در آموزشی های سیستم از اصلی جزء الکترونیکی آموزش

.  است جامعه نیازهای به جهتو الکترونیکی آموزش به رویکرد های ویژگی از یکی لذا [.29]سازد می فراهم همه برای را العمر مادام یادگیری

 های هزینه و مجرب انآموزشگر کمبود اقتصاد، امکانات کمبود آموزشی، مراکز به آنها دسترسی عدم آموزش، به مردم افزون روز نیازهای

 که نمایند اعابد آموزش برای جدیدی روش اطالعات های فناوری کمک با که داشت آن بر را متخصصان شود می آموزش صرف که زیادی

 کلی طور به. داد قرار وزشآم تحت را فراگیران از کثیری جمعیت همزمان بطور آن از استفاده با بتوان هم و باشند کیفیت با و اقتصادی هم

 آموزشی ضایف ایجاد و درسی های دوره در جوپذیر و جست و رایگان یکسان، دسترسی امکان نمودن فراهم الکترونیکی آموزش هدف

 در. است تر جدی و تر عمیق یادگیری منظور به درسی مطالب ارائه های شیوه سازی بهینه و نقطه هر در مختلف اقشار برای یکنواخت

 توان می خالصه ورط به [.20]گردند می مند بهره موضوعات از خود توانایی اندازه به افراد سنتی، آموزش برخالف آموزشی فضای چنین

 آنها به نسبت نیز یزیاد مزایای جهات از بسیاری در و نداشته را سنتی آموزش مراکز های محدودیت الکترونیکی، آموزش مراکز که گفت

 برای عمده دلیل سه کلی طور به آنها که شود می مشخص اند گرفته کار به را الکترونیکی آموزش که هایی دانشگاه دالیل بررسی با. دارند

 : اند داشته نوین آموزشی نظام این شروع

  التحصیالن؛ فارغ کیفیت ارتقای نتیجه در و آموزشی های برنامه کیفیت ارتقای-1

  یادگیری؛ های فرصت به دسترسی ارتقای-2
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 [.14]آموزش کلی هزینه کاهش-3

 :                                      از است عبارت عالی آموزش برای الکترونیکی یادگیری اهمیت

 فراهم  علمی هیأت اعضای برای را بیشتری تدریس امکانات و دانشجویان در را تری متنوع یادگیری تجارب الکترونیکی یادگیری -  

                                                [.34]نماید می

 مطابق که کنند انتخاب ادگیریی برای را روشی فراگیران که گردد می باعث الکترونیکی یادگیری در یادگیری های روش تنوع -   

 . باشد آنها سالیق با

 . دهند انتقال تری جذاب شیوه به را اطالعات توانند می الکترونیکی یادگیری در علمی هیات اعضای -

 . نمایند اخذ مختلف دانشگاههای از آنها مکان به توجه بدون کیفیت اساس بر را درسی واحدهای توانند می دانشجویان -

 [.10]دهد می افزایش را علمی هیات اعضای و دانشجویان بین ارتباطات الکترونیکی یادگیری -

 

    الکترونيکی آموزش مزایاي
 داشته عالی زشآمو بخش ویژه به آموزشی های محیط بر را تأثیر بیشترین ارتباطات و اطالعات فناوری گسترش و رشد امروزه

     [.25]است ساخته رگوندگ کلی به ها دانشگاه در را آموزش روند آموزشی، محتوای و ابزار گسترش و ارتقا طریق از که ای گونه به است،

 در یادگیری و موزشآ برای بسیار فیزیکی امکانات وجود به نیاز زمینه در قبلی تصورات الکترونیکی، آموزش پیدایش با واقع در

 الکترونیکی شآموز مراکز و ها دانشگاه آمدن صحنه به با اکنون. است شده جدی دگرگونی و تحول دچار عالی آموزش و عمومی سطح

 نظام یک لکترونیکیا آموزش. است شده فراهم العمر مادام بصورت مکانی و زمان هر در فردی هر برای ای زمینه هر در یادگیری امکان

 های محیط و اه روش تغییر و روز فناوری مسیر در حرکت خواهان که مؤسساتی برای و باشد می جامع حل راه و هنرمندانه آموزشی

 ها آموزش انواع ایرس همانند آموزش از نوع این. نماید می  فراهم را آموزشی نوین های شیوه به دستیابی امکان  هستند، خود آموزشی

 به را الکترونیکی یرییادگ مهم مزایای توان می کلی طور به [.20]کند می متمایز انواع سایر به نسبت را آن که است هایی مزیت دارای

 : برشمرد زیر صورت

 ؛ خط بر شکل به آموزشی مواد آسان ی ارائه -

 ؛ یادگیری منابع و مواد به دانشجویان گسترده دسترسی -

 ؛ جامعه علمی سطح بردن باال -

 [.2]گرفتن یاد به دادن یاد از آموزش مسیر تغییر -

 ؛ خاص زمان به درس کالس وابستگی عدم -

 ؛ دیجیتالی کتابخانه به دسترسی - 

  ؛ سرانه هزینه کاهش -

 ؛ مکانی و زمانی پذیری انعطاف -

 [.7]دانشجو جابجایی و مهاجرت کاهش -

 تداوم؛ و استمرار -

 مشارکتی یادگیری کنار در فردی یادگیری -

 [.15]زمان در جویی صرفه درصد 50 -

 همکاران، و فرشی)دهد می شافزای سنتی های کالس به نسبت را یادگیری درصد 20-30 الکترونیکی آموزش که است شده ثابت

1391  .) 

 زیست، محیط ظحف به کمک ترافیک، کاهش به توان می که دارد نیز آموزشی غیر مزایای الکترونیکی، آموزش نصیری عقیده به

 [.24]کرد اشاره کالبدی فضای به نیاز کاهش و صوتی آلودگی و هوا الودگی کاهش

 

 الکترونيکی آموزش معایب
 :است زیر شرح به الکترونیکی آموزش معایب از برخی

 ها؛ دانشگاه در خصوصا کشور در مناسب زیرساخت نبود -

 استاد؛ با فراگیر نزدیک و چهره به چهره ارتباط وجود عدم -
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 باال؛ نسبتا اولیه هزینه -

 ها؛ روش این کارایی و بخشی اثر میزان -

 عملی؛ آموزش در نقص -

 [.35]اینترنت و رایانه از استفاده برای نیاز مورد اعتبارات و گذاری سرمایه کمبود -

 

  الکترونيکی آموزش هاي چالش
 آموزش ثابت و سنتی طرقی به سال و دوره چندین که کسانی برای آموزشی جدید الگوهای از استفاده و اجرا و ورود طبیعتا   -

 نتیجه در. است متفاوت یکشور هر در وتربیت تعلیم فلسفه و آموزش این بر عالوه. داشت خواهد بر در را هایی مخالفت و مشکالت اند دیده

 نیاز نیز رویکردها گونه این در تحول و تغییر به  آموزشی الگوهای در تحول و تغییر. آمد خواهد وجود به نیز متفاوتی های رویکرد و ها روش

 و اجرا مانع ها تفاوت عنو این. هستند متفاوت هم با وارتباطات اطالعات های فناوری به دسترسی میزان در کشورها سویی از. داشت خواهد

 اطالعات فناوری کابرد یبرا اصلی زمینه در اصلی مشکالت از یکی نظران صاحب اعتقاد به. بود خواهند الکترونیکی های آموزش اندازی راه

 یادگیری در ها انشگاهد از بسیاری.  است ها دانشگاه در فناوری این از استفاده برای ملی سیاست فقدان کشور در عالی آموزش توسعه در

 تغییر یا سود سجممن رویکرد و راهبردی دهی جهت فقدان خاطر به اما. کنند می ناقص حال عین در و کالن گذاری سرمایه الکترونیکی

 برای مؤسسه شیم خط باید کننده دگرگون فناوری یک عنوان به الکترونیکی یادگیری توسعه با همزمان. شود می حاصل اندکی بنیادی

 آموزشی های نظام در الکترونیکی یادگیری توسعه [.8]شود معین دشوار و طوالنی فرایندی تسهیل منظور به کافی منابع تهیه و دهی جهت

 بر را زیادی های هزینه دتوان می ها آن با آموزشی ریزان برنامه و  سیاستگذاران آشنایی نا که است روبرو فراوانی  مشکالت و مسایل با

 و امکانات رسانی بروز مذکور، های مؤسسه در مخابراتی های ساخت زیر وتوسعه تقویت بنابراین [.2]نماید تحمیل آموزشی های مؤسسه

 سلیم [.35]است دیج ضرورت یک دانشجویان و کارکنان انگیزه و آگاهی سطح افزایش و ها دانشگاه برای الکترونیکی یادگیری ابزارهای

 فرهنگی اجتماعی، واملع را ایران پرورش و آموزش سیستم در اینترنت فناوری و الکترونیکی یادگیری توسعه اصلی موانع پژوهشی در آبادی

 : است زیر شرح به پژوهش این نتایج نتایج. است کرده ذکر واقتصادی

 را متناسب های سیاست دبای دولت. باالست هزینه صرف نیازمند اینترنت بر مبتنی فناوری برای الزم های ساخت زیر گسترش -1

 .دهد انجام را زمینه این در مناسب گیری تصمیم و کند اتخاذ

 پرورش؛ و اموزش در اینترنت از استفاده فرهنگ گسترش-2

 [.13]دولت سوی از الکترونیکی یادگیری و اینترنت سازی پیاده و توسعه از پشتیبانی -3

 موانع بر منسجم و نگر کل رویکرد یک اتخاذ بدون توانند نمی آموزش های مؤسسه و ها دانشگاه که گفت توان می نهایت در    

 توسعه طوالنی ندفرای تسهیل منظور به الزم منابع تهیه و دهی جهت برای آنها مشی خط و نمایند غلبه الکترونیکی یادگیری توسعه

  [.9]گردد مشخص باید الکترونیکی یادگیری
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 پيشنهادها و گيري نتيجه
  و اطالعات فناوری های توانمندی. است اطالعات گسترش و دیجیتال تکنولوژی قدرت به توجه با انقالب یک درآستانه عالی آموزش

 و اطالعات فناوری گسترش و درش میان این در. است بوده گذار تاثیر انسان های توانایی و مهارتها دانش، توسعه بر چیز هر از بیش ارتباطات

 از بسیاری و توسعه دیدج آموزشی راهبردهای جدید های فناوری با  واقع در. است داشته آموزشی های محیط بر را تاثیر بیشترین ارتباطات

 نو صنعتی ایران در الکترونیکی شآموز. بگیرند نادیده را الکترونیکی یادگیری توانند نمی ها دانشگاه بنابراین. رود می بین از ارتباطی موانع

 جدی مشکالتی با اما گرفته شکل ای گسترده طور به کشور در آموزش اینگونه. است دور راه از آموزش و  آموزشی تکنولوژی زمینه در پا

 .است روبرو ساختی زیر و فنی حقوقی، فرهنگی، گوناگون های پسماندگی از ناشی

 این بر. شود می هدید فناوری این کارشناسان و متخصصین سایر و آموزشی طراحان اساتید، مدیران، فراروی جدی های چالش هنوز

 افزون روز استقبال به توجه با ایران در. شود پرداخته گذشته تجربه بررسی به موفقیت به دستیابی منظور به گردد می پیشنهاد اساس

 عوامل شناسایی لزوم آن مزایای از گیری بهره دلیل به الکترونیکی یادگیری شیوه ارائه گسترش از عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه

 های مؤلفه گرفتن ظرن در بدون زیرا. شود می احساس پیشتاز های دانشگاه در کارگیری به زمان از الکترونیکی یادگیری اجرای موفقیت

 تدارک و طراحی ظورمن به لذا. است بیهوده کاری ها فناوری ترین جدید و ترین پیشرفته کاربرد آن صحیح پایش عدم و یادگیری اساسی

 .است ضروری الکترونیکی یادگیری برنامه اجرای موفقیت در موثر عوامل به توجه موفق الکترونیکی های دوره

 های سیاست نبود: جاندگن زیر های مقوله در را انها توان می کلی منظر دریک الکترونیکی یادگیری در موجود چالشهای به توجه با

 الکترونیکی، گیرییاد خصوص در توافق عدم مناسب، گذاری سرمایه عدم آموزش، در اطالعات فناوری از استفاده خصوص در یکپارچه ملی

 سنتی؛ آموزشی نظام وجود پشتیبانی، نظام ضعف نازل، اطالعاتی سواد اجرا، متعدد مراکز وجود  گیری، تصمیم متعدد مراکز وجود

 فعال، یادگیری -دهی یاد رویکردهای قادرند اطالعاتی نوین های تکنولوژی کمک با ها دانشگاه که گرفت نتیجه توان می بنابراین

 .بخشند ارتقا را دانشجویان یادگیری و نموده تشویق را محوری یادگیرنده و پذیری انعطاف همیاری،

 :گردد می ارایه ذیل پیشنهادهای راستا این در

 و تدریس در ارتباطاتی و العاتیاط های فناوری از استفاده منظور به ها دانشگاه سازی توانمند برای الزم حمایت و ریزی برنامه -1

 :یادگیری

 :عالی آموزش مراکز جویاندانش و علمی هیأت اعضای دیجیتالی سواد ارتقای و آموزش جهت الزم گذاری سرمایه و ریزی برنامه -2

 عالی؛ آموزش مراکز در خصوصا کشور در اینترنت شبکه های ساخت زیر تقویت -3

  الکترونیکی؛ های دوره توسعه و اندازی راه برای خصوصی بخش امکانات و ها پتانسیل از استفاده -4

  مرتبط؛ و معتبر اطالعاتی های بانک به آسان دسترسی و رایانه به ها دانشگاه تجهیز -5

 عالی؛ موزشآ مراکز در دروس ارائه و طراحی تدوین، در استانداردها حداقل رعایت بررسی به مربوط ارزشیابی -6

 .آموزشی مراکز در دسترسی سهولت و آموزشی افزارهای نرم کیفی و کمی گسترش -7
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 .اسفند 2 یاسوج، طبیعی منابع و کشاورزی محوریت با اقتصادی جهاد همایش
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