
 هب انم خدا 



 در صحبت قرآن

  کار ره هب شرافت و صدق ردوازه از مرا  بارالها بگو و (کن دعا ویپسته ما رسول ای)
 مرا  خویش جانب از و آور بیرون رهکار از راستی و صدق قدم هب و گردان داخل

 .فرما عطا روشن حجتی و بصیرت
 80سوره اسراء آهی                                     



 درس های کرونا  

 :مجازی فضای  در پساکرونا دوران در

 آمدیم متن به حاشیه از. 

چشیدیم را جدیدی فضایی و عصر مجازی، کوچ با. 

کردیم باور را شناور های آموزش. 

گذراندیم را اطالعات به ای خوشه دسترسی عصر. 

ساخت نمایان را کشور آموزش سیستم خالهای کرونا بیماری.   

انداخت تکاپو به را همه.  

است شده ...و اساتید آموزان، دانش توسط هایی خالقیت و ها نوآوری بروز باعث. 

است داشته ای گسترده تاثیرات ...و ارزیابی محتوی، فراگیر، معلم، استاد، نقش آموزشی، های روش در.   

و... 
 

 .نمی بیند... کرونا ویروس عادلی است که تفاوتی میان نظام های آموزشی، مرز ها، فقیر و غنی  و 



 ویژگی های دنیای کسب و کار  امروز 



 روند تحول آموزش سازمان ها

.نماینددر رفتار خود تغییر ایجاد باسواد کسی است که بتواند با به کار گیری آموخته ها : یونسکو  

TOL 



 دنیای در حال تغییر یادگیری



 یادگیری فعال یا منفعل؟

 هرم یادگیری ادگاردیل
(EDGAR DALE) 



 پژوهش 



 بیشترین یادگیری ؟ 



 بدون شرح



 تقسیم بندی دوران کرونا  

 (اول ماه 1 ) پدیدایی : اول دوره

 ( بعد نیم و ماه 2 ) اپیدمی :دوم دوره

 (جاری سال پاییز ابتدای تا نیم و ماه سه از ) هیجانی :سوم دوره

   (آنفوالنزا و کرونا التقاط ) طوفانی :چهارم دوره

 (.بکشد طول ها سال /سال یک است ممکن که پاییز از پس) ابهام :پنجم دوره



 سواالت کلیدی  



 :ویژگی های عصر پساکرونا در حوزه یادگیری

oشتابناک تحوالت و تغییر 

oاطمینان عدم 

oپیچیدگی 

oمشارکتی گیری تصمیم 

oمشارکتی یادگیری  

o( ...و ماکرو کپسولی، های آموزش ) گویی گزیده صرع 

oفرامکانی های دوره و دانشگاهها عصر (موک -Massive open online course) 

oآنتروپی عصرحاکمیت 

oمثبت عصراضمحالل 

o(باکینگهام و کلیفتون ) ها هوش جانبه چند گیری کار به عصر 

oمدارس زیستی تجربه رفتن بین از و ها آموزش شدن منزلی درون 

oروز شبانه طول در یادگیری استمرار   



 :ویژگی های عصر پساکرونا در حوزه یادگیری

(...و  گرایی نتیجه تغییر، با تطابق و فهم فردی، بین ارتباطات ذهنی، خودآگاهی، در چابکی) :یادگیری در چابکی 

آموزش در اجتماعی پاسخگویی ایجاد برای الزم بسترهای ایجاد و سازی فرهنگ جهت توان و امکانات همه  بسیج 

،(مهم نکته ) .باشد می خود همنوعان و جامعه به شهروند آن بدهی و دین ایرانی هر  ...و موقعیت دانش 

آن از جدای نه ( ...و کار محل مدرسه، خانواده، خانه، ) زندگی با یادگیری شدن آمیخته 

والدین و فرزندان فناوری سواد افزایش 

مربوط افزارهای نرم از استفاده توان افزایش 

یادگیری در والدین نقش شدن تر پررنگ  



 آموزش مسئولیت پذیر، واکنش گرا و پاسخگو

در توانمند های نیروی تربیت و آموزش به نسبت آموزش ریزان برنامه التزام :پذیری مسئولیت 

 جامعه نیازهای رفع

جامعه آموزشی نیازهای کردن مرتفع جهت در یادگیری و آموزش فعالیت :گرایی واکنش   

دانش کمبود :سازمان و جامعه سطح در یادگیری و آموزش تعمیق قبال در تعهد :پاسخگویی ، 

 آموزش اجتماعی پاسگخویی در نقص های نشانه از جامعه نیازهای با متناسب افراد مهارت و نگرش

 ؟؟؟.شد خواهد و شده تر جدی فعلی شرایط در موضوع این که است

 

 .برسیم( پاسخگویی) به سمت باالترین سطح ( مسئولیت پذیری) در پسا کرونا آموزش باید از پایین سطح 



:آموزش پاسخگوها و موانع چالش   

 
پساکرونا دوران در انسانی توسعه تهدید باره در ملل سازمان هشدار 

انتقادی تفکر پایه بر آموزش فقدان 

موثر انسانی و اجتماعی علوم های حوزه با مرتبط های آموزش فقدان 

(کار بازار نیاز مورد نیروی تربیت ) آموزش در حرفه به تعهد نگرش جدی فقدان 

بحرانی شرایط با مواجهه زمینه در آموزش فقدان  

(حفظی و ریاضی های هوش بر تاکید ) ...و ها سازمان دانشگاهها، ، مدارس در ها هوش سایر کارگیری به جهت الزم بسترهای فقدان 

امر متولیان و مسئولین توسط آموزشی سیستم در موجود های چالش با کافی و الزم همزیستی عدم 

یادگیری کیفیت  مستمر ارزیابی 

حوزه این در تساهل و تسامح    

و... 



 پساکرونابرای تدوین برنامه آموزشی در عصر پیشنهادها و راهکارها 

 

فعلی آموزشی نظام در جدی بازنگری  

یکدیگر با فناوری تلفیق 

oحضوری آموزش با فناوری تلفیق 

نانو یادگیری سوی به حرکت nano- learning                          

باز یادگیری منابع از گیری بهره      open learning resources 

(واقعی و مجازی محیط بین شباهت حداکثر ایجاد ) یادگیری در مشابه عناصر اصل بر تمرکز و تاکید 

یادگیرندگان در تمایل و اشتیاق ایجاد جهت پیچیدگی از پرهیز 

ای رشته بین درسی های برنامه تدوین 

(فراگیران  برای عاملیت نقش ایجاد )سازمان و جامعه مشکالت با کارکنان و فراگیران مستقیم مواجهه 

(اجتماعی پاسخگویی و حضور بر تالش ) سازمان و جامعه در اجتماعی پاسخگویی سمت به آموزشی برنامه هدایت 

ها آموزش کردن ترکیبی (blended learning)  و .... ) 

پویا و خالق توانمند، انسانی سرمایه تربیت 

مشارکتی یادگیری   





 در کشورهای پیشرفته الکترونیکی آموزش 

oجدی های بازی                                                                                                                                             serious games 

oافزوده واقعیت                                                                                                                                       augmented reality                                     

oمجازی واقعیت                                                                                                                                                 virtual reality   

oاستریمینگ                                                                                                                                                             streaming 

oسازمانی درون اجتماعی های شبکه (جایگزین تواند می  LMS شود)                        enterprise social networks 

oشده مدیریت یادگیری های محیط                                                                          managed learning environment 

oمعکوس درس کالس                                                                                                                             flipped classroom 

oشخصی یادگیری های محیط                                                                                    personal learning environment  

oسازمانی آزاد برخط های دوره                                                                                                corporate open courses 

oگروهی وبینارهای                                                                                                                                 zoom-google meet         

oو... 



:پایانیسواالت   

 

و فرصت /تهدید /اتفاق چیست؟ پساکرونا و کرونا دوره خصوص در ها  سازمان و کشور ارشد مدیران نگرش و آمادگی... 

دارند؟ را فعال آفرینی نقش آمادگی ...و معلمان آموزان، دانش والدین، از اعم یادگیری همیاران  آیا 

اند؟ دیده را الزم های آموزش ...و معلمان آموزان، دانش والدین، از اعم یادگیری همیاران  آیا 

است؟ شده بینی پیش نیاز مورد تجهیزات و امکانات ها، ساخت زیر آیا 

کند پیدا را آسمان در آن تواند می نیافته، زمین روی را بهشت که کس آن آیا. 

(عمل در آن به التزام و آن به علم ) ایمان؟ یا ترس با پساکرونا به ورود   

 ؟؟؟ آیا 



:پایانیسواالت   

 
گذرد؟ می کجا از پساکرونا در موفقیت مسیر دانیم می آیا 

 عشق ریاضی

(مرحومه مریم میرزاخانی)  

KNOWLEDGE=%96 

LOVE=54% 

MONEY=72% 

HARD WORK=%98 

ATTITUDE=100%  

آگاهی و نگرش در تحول 



 کالم آخر 
 

وند دهد، انجام خدا  ربای خالصاهن را   خود کاراهی و عبادات کس ره  و اه مصلحت بهترین خدا
   .نماید می تقدری او ربای را  خود ربکات

 کن عهد ،شکن عهد نشوی ات                                                                                             کن عهد کمر رد واف دست ((س)حضرت زرهاء ) 
ریم تو با ما                            عشق از زنی دم  بیان و تقرری هب آنکه ای (االسرار مخزن ) نظامی                                رت پسندیده عهد، از خدمتی                                                                        نظر صاحب  مردم رب نیست  سخت ندا

   حافظ                                 سالمت و خیر



؟....بدون شرح   




