
 

 

 

 

 

 سخن سزدبیز

 آموسشی نظام در نو ایتجزبه و انکارناپذیز ضزورتی مجاسی، آموسش

 فزهنگیان دانشگاه

 

 

 ادیهس  ٌهایدٌهً در اظالعات و ادتار ضسیع جتادل و ارجتاظی ٌایفياوری افشون روز رعر

 عهرن فساگیهس ةها جغییهسات ایهو. اضهث کهسد  ایجاد ارجتاظی عسصً در عگسفی جغییسات

  ویهه  ةهً و رایاىهً ناىيهر آن از اضهحااد  اةهشار و ایيحسىهث ٌهاىيهر ىهَیو ارجتاظی وضایل

 جحهَتت  و جغییهسات ایهو در. اضهث یافحهً ایفشایيهر  عهحا  ٌههسا   جلاو ٌایگَعی

 ٌهایاىقهال  از کً کيير عهل دیگسان از جسنَفق اىرجَاىطحً ضازناىٍایی و افساد کغَرٌا 

 ویهه  ةهً جاىتً  ٌهً جَضعۀ جٍث در و دَد ةسای نغحيهی فسصث پی  در پی و پسعحا 

 .  آورىر فساٌم دعَار  و ةحساىی عسایط در

 جهها کهً  عهر روةسوای فساگیس و حاددً نتٍم ایپریر  ةا جٍان 8931 دیها  اوادس از

ىهَد و عسصهً  جععیلی و ادحالل دچار و نحأدس را اجحهاعی و فسدی رضاىی درنات نساکش

 پریهر  ایهو. ةهً وجهَد آورد نذحله  ٌهایحهَز  در کغَرٌا فعالیث آزنَنای را ةسای 

 !کسوىا ىا  ةً ةَد نسگتار و ىاعيادحً ویسوضی

 آنَزعهی نساکهش در کهً ازدحانی جٍث ةً و گا  ىذطحیو در ویسوس  ایو عرن پیرا

 یه  از آىجاییکهً از انها. کغاىر جععیلی ةً را آنَزعی نساکش دیگس و نرارس دارد  وجَد

      و نجههازی فضهای نهرد ةهً دیگهس ضهَی از و ىیطهث پهزیسجععیهل ٌسگهش آنهَزش ضهَ 

 عهر  نٍیها آنهَزش و ارجتها  ةسقساری ٌایفسصث و ٌازنیيً آن  در نَجَد ٌایقاةلیث

 فهساٌم آنهَزش فسآیيهر و آنَزعهی نساکش در جریر ای ججسةً کطب ةسای ای زنیيً اضث 

 .عر
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 ناىيهر راٌکارٌهایی و حل را  حضَری  ٌایفعالیث جععیلی جتسان ةسای دیگس  عتارت ةً

 در نيهشل در جحَیهل و ایيحسىحهی فهسوش و دسیهر کارنيهران  دورکاری نجازی  آنَزش

 نجهازی فضهای و ایيحسىث عتکً زیسضادث ظسیق از انَر ایو ٌهً کً گسفث روىق کغَر

 .گیسد-نی صَرت اضث  نسد  اجااق ةً قسیب دضحسس در انسوز کً

 ٌهایعهتکً در درضهی ٌایگسو  جغکیل ةً اقرا  نعلهان از ةطیاری راضحا  ٌهیو در

 ةها ىیهش اضهحادان کسدىهر  آنَزانداىظ ةً غیسحضَری صَرت ةً دروس ارایً و اجحهاعی

 ٌهایعتکً ٌایقاةلیث از گیسیةٍس  و ٌاداىغگا  در آناد  نجازی ٌایضاناىً از اضحااد 

 . کسدىر ةسپا( غیسحضَری) آىالیو درس کالس دَد داىغجَیان ةسای دادلی رضاىیاظالع

 ٌهای زنیيهً ضهسعث ةهً اىهررکاران دضهث ٌهۀ و فسٌيگیان داىغگا  عسایط  ایو رد

 ةهً اضهحان ٌهس و کسدىهر فهساٌم دادلهی ٌهایعتکً انو ةطحسٌای ةس را نجازی آنَزش

 و اضهحادان ةها داىغهجَیان ارجتها  جهراو  و آنهَزش ادانهً ةهسای را ٌاییضاناىً جياضب

در  نذهال عيهَان ةً. داد قسار داىغجَیان و ٌهکاران دضحسس در و فساٌم فساگیس جعانالت

)ناىيههر  گسفههث عههکل lms.cfu.ac.ir: عيههَان ةهها ایضههاناىً داىغههگا  فسٌيگیههان

Tehranlms.cfu.ac.ir )ًفسنث در آنَزعی نححَای ةارگشاری: چَن ٌاییقاةلیث ک-

 ٌهایآزنهَن ةسگهشاری جکهالی   ارایهً انکهان آفالیهو  و آىالیهو عکل ةً و نذحل  ٌای

 و( چث) جاىتً چير و ظسفً دو جعانالت اىجا   ... و جغسیحی پاضخ  کَجا  جطحی  نذحل 

 قاةلیهث ٌهاضهاناىً ایهو ةعهالو . اضث عر  جعسی  آن در...  و جس  پایان ٌایآزنَن اىجا 

 در آفالیهو صهَرت  ةهً و ضهتط آنَزعی ٌای فایل صَرت ةً را آىالیو ٌای کالس دارىر

 ةهً ىغهرىر آىالیهو ٌهای کالس در عسکث ةً نَفق کً داىغجَیاىی جا کيير حاغ ضاناىً

 علیههسغم. کييههر اضههحااد  و داىلههَد داىغههگا  ضههایث از را ٌهها فایل ایههو ةحَاىيههر راححههی

 ةها نجهازی آنهَزش فسآیير افشاری  ضذث و افشاریىس  نذحل  ٌایضع  و ٌانحرودیث

 ٌهیو در آزنَن ةسگشاری عاٌر جحصیلی جس  پایان در روزٌا ایو و یافث ادانً جها  قَت

 نجازی آنَزش ارایۀ حَزۀ در را جریری ججسةۀ فعالیث ایو. ٌطحیم نجازی ٌای ضاناىً

 از نذحله  ٌهایحهَز  فعهاتن ةهسای عهر آزنَىی و گزاعث ػٍَر نيصۀ ةً فساگیسان ةً

 .  آنَزش جهلً

 از عهٍسوىران و ریهشانةسىانً و نطئَتن ةسای کً ةٍاییگسان ججسةۀ و جأنل قاةل ىکحً 

 ةها: کهسد ةیهان ایيگَىهً جهَاننی دالصً ظَر ةً را آنر حاصل نجازی فضای در فعالیث

     از ةطههیاری نذحلهه  ٌههایضههازنان و ادارت رضههاىی دههرنات نذحلهه  نساکههش جععیلههی
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 و کسدىهر جعسی  نجازی فضای در عٍسوىران غیسحضَری اىجا  ةسای را دَد ٌایفعالیث

 دورکهاری فسآیيهرٌای اضحادان  و نعلهان جهلً از کارنيران از ةطیاری ةسای رو ٌهیو از

 و دسیهر ٌهایضهایث و آنَزعی ٌایضاناىً ةً نسد  نساجعً. عر اجسا و جعسی  نيشل در

  رازیههاىرا  ةً را ههههاق ةشرگ ٌایگا هههههفسوع ةسدی و یافث افشایظ ایيحسىحی فسوش

 .کسدىر نيشل در  جحَیل و آىالیو ضاارش دریافث ناىير ٌاییضسویص

 گهزران ةهسای آىٍا از ةطیاری عر  ةاعخ نيازل در عٍسوىران از ةطیاری ناىرن ةعالو 

 ٌهایعهتکً ةهس عالو  و ةتسىر پيا  ایيحسىث در نجازی ٌایعتکً ةً نيشل در دَد اوقات

 و نَضهیقی فهیلم ( داىلهَد) ةارگیسی ناىير آن نذحل  ٌایةسىانً و انکاىات از اجحهاعی 

 ایجهاد غیسحضهَری  ٌهایفعالیهث ایهو در عر  ایجاد نغکل اولیو. کيير اضحااد  ةازی

. عر ٌاعتکً از ةطیاری در ادحالل یا قعع و نذاةساجی ٌایضیطحم روی ضيگیو جسافی 

 دورکهاری عهسایط ایجهاد و حضهَری ٌهایفعالیث از ةطیاری جععیلی ةا دیگس  عتارت ةً

 ایيحسىهث  نصهس  افهشایظ ةها داىهً در نهسد  روزنس  کارٌای و انَرات اىجا  کارنيران 

 عهکار جهسدقیق و ةٍحس کغَر در غیسحضَری درنات ةسای ارجتاظی ٌایزیسضادث ضع 

 . عر

 ةهً ىطتث نحااوجی کارآیی حضَری آنَزش چير ٌس داد ىغان دَةی ةً وقایع ایيگَىً

 گغهَد ٌههً روی پهیظ جریری افق نجازی  و آىالیو آنَزش انا دارد  نجازی آنَزش

 اضحااد  فسٌيگیان  داىغگا  و کغَر در کسوىا از پص دوران ةسای جَان نی آن ججسةً از کً

 کغهَر در غیسحضهَری ٌهایفعالیث ةسای فيی ٌایزیسضادث چير ٌس حال  ایو ةا. کسد

 عهیَع ناىيهر ٌهاییةحهسان یا عسایط ةسوز صَرت در کً ىهَد جَجً ةایر انا اضث  فساٌم

 روزنهس  ٌایفعالیث ٌهً یکتار  ةً کً یاةر جغییس ایگَىً ةً ىتایر وضعیث کسوىا ةیهاری

 دارد ضهسورت ةيهاةسایو. عهَد ادحالل دچار یا و کغَرجععیل در آنَزش فسآیير جهلً از

        و افههشاریىههس  فیشیکههی  ٌههایزیسضههادث ةیغههحسی دقههث ةهها ریههشانةسىانههً و نطههئَتن

 ةهسای را نجهازی فضهای از کارآنهر گیهسیةٍهس  و نهثدس حضهَر ةسای تز  افشاریضذث

 .ضازىر فساٌم پیظ از ةیظ عٍسوىران
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