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بیانیه میزگرد

»تأثیر همهگیری کوید  ١٩بر آیندۀ رشته ریاض در دانش اه«
هماهنگکننده :زهرا گویا
پنجاه و دومین کنفرانس ریاض

ایران در روزهای  ٨تا  ١١شهریور

 .٨انجام مطالعات ام انسنج

 ١۴٠٠در دانش اه شهید باهنر کرمان برگزار شد .در این همایش

ممقان

نیازی مبرم است.

در دانش اه برگزار شد که در آن ،آقای دکتر محمد جلوداری
از دانش اه عﻼمۀ طباطبایی ،آقای دکتر فرشید عبدالله

 .٩انجام مطالعات تطبیق

از

است و تنها محدود به رشته ریاض

ال ترونی

در جهان شده
نیست.

استفاده از »نوشتن« برای ارزشیابی ریاض  ،پژوهش ﻻزم

است.

قرار گیرد.

 .١١غلبۀ »ال ترونیزم« در آموزش به معنای تبدیل وسایل

 .٣توجه شود که تغییرات عﻼوه بر شمولیت عام آن ،رشتهمحور
نیز هست و بر رشتۀ ریاض

به دلیل سط

انتزاع

نامحسوس بودن دستاوردهای آن ،تأثیر برجستهای دارد.

مخابرات

و

تسهیل واردات ابزار تکنولوژیِ مورد نیاز برای آموزش مجازی

 .۵رشتۀ ریاض

و ترکیبی ،نیازی عاجل و حداقل

با هم اری ریاض دانان و آموزش ران ریاض

در تلفیق با سایر حوزههای ریاض

تأمین زیرساختهای ﻻزم جهت آموزش مجازی بهویژه به

و رشتههای

روستائیان و اقشار غیربرخوردار ،ضروری است.

 .١۴برگزاری دورههای بازآموزیِ با کیفیت برای استادان ریاض

صورت ،آموزش مجازی و دسترس سریع و با کیفیت به منابع،

نظیر تولید محتوای ال ترونی

فرصت است.

 .۶حذف پرورش در دوران همهگیری و آموزش مجازی ،مسئله
مهم

است و بازتعریف بعد پرورش  ،ی

،ی

مطالبه است.

 .١۵استفاده از ابزارهای مناسب از قبیل برد نوری و نرمافزارهای

ضرورت است.

مختلف برای آموزش مفاهیم ریاض  ،ﻻزم است.

 .٧توجه به بعد عاطف در آموزش مجازی و ویژگ های آن برای
رشته ریاض  ،مهم است.

است.

 .١٣برای توسعۀ عدالت آموزش  ،گسترش اینترنت پرسرعت و

دانش اه  ،ام ان ش وفایی و گسترش خواهد داشت و در این

ی

خطر است که نسبت به آن،

 .١٢ایجاد زیرساختهای ﻻزم برای آموزش مجازی و ترکیبی و

متش ل از جامعهشناسان ،انسانشناسان ،روانشناسان و

است.

به ابزار آموزش  ،ی

باید هشیار بود.

 .۴مطالعه درمورد ابعاد این تغییرات ،نیازمند تیمهای پژوهش
عالمان تربیت

 ،مورد نیاز است.

 .١٠درمورد پیداکردن راههای نوین ارزشیابی مانند اثربخش

 .٢تأثیر پارادایم در سه مؤلفۀ اصل آموزش یعن دانش ،تدریس
و یادگیری ریاض  ،مورد بررس

فوری و استفاده از تجربههای سایر

بودهاند و توجه به مدلهای تبیین شده برای آموزش

کرمان ،شرکت داشتند .متن زیر مفاد بیانیۀ این میزگرد است:
دانش اه

است،

کشورها که با آیندهنگری ،از قبل به فکر آموزش ترکیبی

دانش اه شیراز و آقای دکتر حسین مومنایی از دانش اه شهید باهنر
 .١همهگیری کوید  ،١٩باعث تغییرات پارادایم

برای آموزش ترکیبی یعن

حضوری و مجازی که آیندۀ محتمل آموزش دانش اه

علم  ،میزگردی با عنوان تأثیر همهگیری کوید  ١٩بر آیندۀ رشته
ریاض
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دانش اه شهید بهشت

