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 عنوان مقاله نام نویسندگان ردیف

 SCORMاستاندارد سازی آموزش الکترونیکی بر پایه مدل   فاطمه تاجیک -فریده قیطاسی 1

 مریم کهریزی -شهرام شیخی فر  2
بررسی روش های بکارگیری آموزش الکترونیکی در آموزش ضمن خدمت کارکنان 

 شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

3 
 -سلمان آل حسن -هدا پیروی -مهسا شهابی کاسب 

 گرزادهامیرحسین ریخته  -زهره شاه محمدی

سنجش رضایت کارکنان از عوامل موثر بر اثربخشی آموزش های الکترونیکی شهرداری 

 1331مشهد در سال 

 های مجازی دانشگاه در بحران کرونا تجارب زیسته دانشجویان از شرکت در کالس زهرا طالب -زهرا حیدری 4

 مورد نیاز دانشجو در آموزش مجازیآموزش مجازی، مزایا و مشکالت و مهارت های  طرفه اخوان هزاوه 5

 اثربخشی آموزش مجازی دروس عملی و رضایت دانشجو معلمان سارا مسافریان -زهرا شکوری  6

7 
زهرا علیپور -غالمعلی منتظر -محمد حسن عباسی 

 فاطمه قربانی-درویشی

 سازی سامانه یادگیری الکترونیکی با استفاده از ویژگی فردی شخصیت یادگیرندهشخصی

 سازی آن به کمک عناصر بازی پردازیو پیاده

 مدیریت راهبری و سیاست گذاری آموزش و یادگیری الکترونیکی پروین خوش ثانی 1

3 
هدا  -مهسا شهابی کاسب  -زهره شاه محمدی 

 پیروی

بررسی رویکرد یادگیری خرد )میکرولرنینگ( و استلزام های آن جهت بکارگیری در 

 های سازمانی آموزش

 فرصت ها و تهدیدهای یادگیری الکترونیک در مدارس محمود احمد نژاد -نیلوفر عزیزی  11

 آموزان ایرانی برای تحقق یادگیری الکترونیکیسنجش آمادگی والدین دانش میرسجاد سیداشرفی -غالمعلی منتظر  11

12 

رمضان جعفرپور  -حسین رئیسیان  -خیراهلل قابلی 

 احمد ابراهیمی  -کیاسری 
دیدگاه معلمان و دانش آموزان راجع به استفاده از شبکه های اجتماعی  در تدریس مقطع 

 ابتدایی

 طراحی مدل آمادگی اجرای ارزشیابی الکترونیکی غالمعلی منتظر -سیبی  طیبه گشول دره 13

 مهسا قاسمی -طاهره سنجابی -غالمعلی منتظر  14
گیری ویروس الکترونیکی در عصر همهها و مشکالت توسعة آموزش و یادگیری چالش

 13-کووید

 معیارهای ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی داود قرونه 15

 عوامل موثر در تحقق آموزش دانشگاهی الکترونیکی مجازی کارآمد در دوران کرونا مهدیه عادل 16



 

17 
مجتبی   -زاده  مرتضی رضائی  -راضیه شاهوردی 

 اصلوحیدی 
 شناسایی ابعاد اثرگذاری و کاربردهای فناوری واقعیت مجازی در آموزش عالی

 بررسی کاربرد واقعیت مجازی درآموزش ویادگیری مهدی یار صادقی -فرزانه مظاهری  11

13 

سیاوش  -ابراهیم آرمان فر  -محمد حسن احرامباف 

 مروری بر عوامل انگیزشی موثر بر یادگیری الکترونیکی قالوند

 سمیه مظلومی نژاد 21
ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران دردوران 

 کرونا)مطالعه موردی دانشجویان دانشکده های فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی(

21 
اسماعیل  -مرتضی رضایی زاده  -مطهره عظمتی 

 بهار بندعلی -جعفری 
 های توسعه فردی خشی برنامهبررسی نقش فناوری در اثرب

 فرناز عین خواه -ابراهیم صالحی عمران  22
: گامی جهت آموزش CDIOالگوی نوآورانه آموزشی بر مبنای الگوی شایستگی 

 الکترونیک با کیفیت
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