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 مقدمه

 یادگیری ساالنه كنفرانس یازدهمین متعال خداوند یاری با 

 باز آموزش پژوهشكده همكاری با 5931 سال اسفندماه در الكترونیكي

( یادا) ایران الكترونیكي یادگیری انجمن و نور پیام دانشگاه دور از و

 همه همكاری با كند مي تالش كنفرانس این. شد خواهد برگزار

 را محیطي كشور، پژوهشگران و اندیشمندان ها، پژوهشگاه ها، دانشگاه

 آموزش زمینه در  فنّاورانه و پژوهشي های پیشرفت آخرین عرضه برای

. كند فراهم تركیبي یادگیری و الكترونیكي یادگیری دور، از و باز

 و دور از و باز آموزش» با مرتبط وجوه همه یرندهدربرگ كنفرانس

 مختلف های حوزه در  «تركیبي یادگیری و الكترونیكي یادگیری

 های مقاله از و است «مهندسي و فنّاورانه»و «تربیتي علوم و پداگوژی»

 گوناگون ابعاد در  جدید های یافته دربردارنده كه پژوهشي اصیل

 یادگیری و دور از آموزش الكترونیكي، یادگیری دور، از و باز آموزش

 است عبارت كنفرانس اهداف ترین مهم. كند مي استقبال است تركیبي

 :از

 پژوهشي های یافته عرضه برای مناسب شرایط آوردن فراهم•

 و الكترونیكي یادگیری ، دور از و باز آموزش حوزه در متخصصان

 تركیبي یادگیری

 آرای تضارب و نظران صاحب میان تعامل برای محیطي آوردن پدید•

 شده یاد های حوزه پژوهشگران

 ، دور از آموزش حوزه در علمي فرهنگ و بینش دانش، سطح ارتقای•

 تركیبي یادگیری و الكترونیكي یادگیری

 در آنها حل برای افزا هم محیطي ایجاد و پژوهشي مسائل شناسایي•

 شده یاد های حوزه

 ، دور از و باز آموزش نظام اجرایي های برنامه و ها سیاست ارزیابي•

 المللي بین و ملّي سطح در تركیبي یادگیری و الكترونیكي یادگیری

 محورهای کنفرانس

 یادگیری الكترونیكي و یادگیری تركیبي               مباني  -1

 

برنامه ریزی آموزشي و درسي یادگیری الكترونیكي و  -2

 یادگیری تركیبي

 یادگیری های مولفه سازی شخصي و كاربر مدلسازی -3

 تركیبي یادگیری و الكترونیكي

 چند های محیط و هوشمند های واسط اجرای و طراحي -4

 الكترونیكي یادگیری مقاصد برای ای رسانه

 شبكه های یادگیری اجتماعي و ابزارهای راهنما -5

 ویژه به آموزش سازی المللي بین و الكترونیكي یادگیری -6

 و علوم و فارسي زبان آموزش شناسي، ایران های زمینه در

 اسالمي ایراني فرهنگ

كاربرد یادگیری الكترونیكي و یادگیری تركیبي در آموزش  -7

 غیررسمي و مادام العمر

مدیریت ، نظارت و ارزیابي نظام یادگیری الكترونیكي و  -8

 یادگیری تركیبي  

 کمیته برگزار کننده

 رستمي اصغر علي : دكترکنفرانس رئیس 

 زندی بهمن دكتر :کنفرانس  دبیر 

 :(یادا)  ایران الکترونیکی و یادگیری انجمن رئیس

 منتظر غالمعلي دكتر

 دكتر سیدمهدی موسي كاظمينفرانس:کجانشین دبیر 

 سرمدی محمدرضا دكتر کنفرانس: اجرایی دبیر

 زنجاني خطیب نازیال دكتر کنفرانس: اجرایی دبیر جانشین

 تنها جعفر دكتراطالعات:  و فناوری کمیته دبیر

 بان دیده خدیجه دكترمستندسازی : و دبیرانتشارات 

 گهر جعفری منوچهر دكتر الملل: بین روابط کمیته دبیر

 صدر محسن محمد مهندس رسانی: اطالع و تبلیغات کمیته دبیر

 زنجاني خطیب نازیال دكتر آموزشی: های کارگاه برگزاری دبیر

 فرد معصومي مرجان دكتر ها: نشست برگزاری دبیر

 حیدری مژگان دكتر دانشجویی: های نشست برگزاری دبیر

                                             عمراني بهاره دكتر  کنفرانس: علمی دبیر مشاور



 کمیته علمی:اعضای 

  (نور پیام دانشگاه) دكتر عیسي ابراهیم زاده 

 )دكتر عباس بازرگان هرندی )دانشگاه تهران 

  (ارتباطات و فناوری اطالعاتپژوهشگاه كامبیز بدیع)دكتر 

 یاره )دانشگاه تهران( دكتر فتانه تقي 

 )دكتر جعفر تنها )دانشگاه پیام نور 

 )دكتر محمودرضا ثقفي )دانشگاه اصفهان 

 )دكتر علي جمشیدی )دانشگاه پیام نور 

 االسالم والمسلمین دكتر سیدحمید حسیني   حجت

 )دانشگاه قرآن و حدیث(

 ر مهرنوش خشنودی فر )دانشگاه علوم پزشكي دكت

 شهیدبهشتي(

 )دكتر نازیال خطیب زنجاني)دانشگاه پیام نور 

 )دكتر حسن درویش )دانشگاه پیام نور 

 )دكتر میترا ذوالفقاری)دانشگاه علوم پزشكي تهران 

 دانشگاه پیام نور( دكتر حسین زارع( 

 (دكتر اسماعیل زارعي زواركي )دانشگاه عالمه طباطبایي 

 )دكتر بي بي عشرت زماني )دانشگاه اصفهان 

 )دكتر محمدرضا سرمدی )دانشگاه پیام نور 

 )دكتر فرهاد سراجي)دانشگاه بوعلي سینا 

 )دكتر  علي اصغر شكری)دانشگاه پیام نور 

 )دكتر جمشید شنبه زاده)دانشگاه خوارزمي 

 تک، زالندنو( زاده  )یوني دكتر عبدالحسین صراف 

  صفوی)دانشگاه شیراز(دكتر سیدعلي اكبر 

 )دكتر فروزان ضرابیان)دانشگاه پیام نور 

 )دكتر ناهید ظریف صنایعي)دانشگاه علوم پزشكي شیراز 

 )دكتر رحیم عبادی  )مؤسسه آموزش عالي مهرالبرز 

 )دكتر محمد عطاران )دانشگاه ماالیا، مالزی 

 )دكتر احمد علیپور)دانشگاه پیام نور 

  پیام نور(دكتر حسن علیزاده )دانشگاه 

  عمراني )دانشگاه علوم پزشكي ایران( بهارهدكتر 

 )دكتر سیدامید فاطمي )دانشگاه تهران 

 )دكتر ابوالفضل فراهاني )دانشگاه پیام نور 

 )دكتر مهران فرج اللهي )دانشگاه پیام نور 

 )دكتر میترا قریب)دانشگاه علوم پزشكي تهران 

 )دكتر احمد كاردان  )دانشگاه صنعتي امیركبیر 

 تر محمد علي كریمي)دانشگاه پیام نور(دك 

 )دكتر پروین كدیور  )دانشگاه خوارزمي 

 )دكتر هاله كنگری)دانشگاه علوم پزشكي شهیدبهشتي 

 )دكتر ریتا مجتهدزاده)دانشگاه علوم پزشكي تهران 

 )دكتر ناصر مزیني  )دانشگاه علم و صنعت ایران 

 دانشگاه علوم پزشكي تهران(دكتر آیین محمدی( 

  پژوهشگاه ارتباطات و فناوری مریم طایفه محمودی )دكتر

 (اطالعات

 )دكتر لیلي مصلي نژاد )دانشگاه علوم پزشكي شیراز 

 )دكتر مرجان معصومي فرد)دانشگاه پیام نور 

 مدرس( دكتر غالمعلي منتظر  )دانشگاه تربیت 

 )دكتر سید مهدی موسي كاظمي )دانشگاه پیام نور 

  علوم پزشكي شیراز(دكتر مانوش مهرابي)دانشگاه 

 )دكتر آرزو نجفیان )دانشگاه پیام نور 

 )دكتر كریم نجفي برزگر )دانشگاه پیام نور 

 )دكتر رضا نوروز زاده )وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

 

 

 



 خ های مهم:یتار

آخرین مهلت ارسال چکیده 

 مقاالت
55/51/5935 

 55/51/5935  ها مقاله نهایی دریافتشروع 

 مهلت ارسال مقاالتآخرین 

 کامل
91/51/5935 

 51/55/5935تا  مقاالت اعالم نتایج داوری تاریخ 

 تاریخ کنفرانس
اسفندماه  5و 4

5935 

 

 شرایط مقاله:

دریافت و بررسي مقاله در كنفرانس منوط به ارسال  -5

نسخه كامل مقاله مطابق چكیده و پس از تایید، ارسال 

 الگوی نگارش خواهد بود.

فعالیت اصیل پژوهشي در یكي از  مقاالت باید مستخرج از -2

زمینه های كنفرانس و دربرگیرنده نتایج تحقیقاتي 

 نگارندگان باشد.

پذیرش مقاالت بر اساس نتایج داوری انها صورت مي  -9

 پذیرد.

نامه  چكیدهمقاله های پذیرفته شده نهایي در چكیده  -4

 كنفرانس)كاغذی و الكترونیكي( منتشر خواهد شد.

منوط به نام نویسي و حضور  چاپ مقاله های پذیرفته شده -1

 دست كم یكي از نگارندگان در كنفرانس است

 قالب ارسال مقاله:

از پژوهشگران گرامي دعوت مي شود مقاله های خود را به زبان فارسي  

یا انگلیسي مطابق قالب نگارش مقاالت آماده و از طریق سامانه 

به دبیر   icelet2017@pnu.ac.irرایانامه كنفرانس یا از طریق 

 خانه كنفرانس ارسال كنند.

 انتشار مقاله:

انگلیسي زبان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری  فصلنامهدر  برتر مقاالت

فصلنامه علمي پژوهشي پژوهش در یادگیری آموزشگاهي و و  اطالعات

 رپایدا توسعه و زیست محیط آموزشو نشریه علمي پژوهشي مجازی 

 .چاپ خواهد شد

 تخصصی:نمایشگاه های 

همزمان با برگزاری كنفرانس نمایشگاهي از اخرین دستاوردهای 

شركت های فعال در حوزه آموزش و نشر الكترونیكي برگزار خواهد 

 خود را به نشانيدرخواست مي توانند شركت های عالقمند  شد.

icelet2017@pnu.ac.ir .ارسال نمایند 

  کارگاه های آموزشی:

كارگاه های آموزشي در روز سوم اسفندماه  برگزاری كنفرانس،پیش از 

ه های مختلف مرتبط با كنفرانس برگزار مي شود. به همین وزدر ح

منظور از عالقمندان دعوت مي شود با مراجعه به وب سایت 

icelet2017.pnu.ac.ir  كاربرگ مربوط به كار گاه را تكمیل

 فرمایند.

 تماس با ما:

تهران، بزرگراه ارتش،خیابان نخل،سازمان مركزی دانشگاه پیام نور، 

 53931-4934صندوق پستي:دانشگاه پیام نور، مركز همایش های 

 22451225نمابر:       29922934،29922252تلفن:

 محل برگزاری:

  نور پیام دانشگاه مركزی نخل،سازمان ارتش،خیابان بزرگراه تهران،

  حامیان:
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