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 چه چیز تغییر الگوی آموزشی را امکان پذیر کرده؟

 تقابل مفاهیم آموزش و یادگیری از قدیم وجود داشته است•

 سبک های مختلف آموزش•
 استاد در موضع دانای کل•

 ایجاد سوال در ذهن دانشجو بجای پاسخ به سواالت•

 باز تولید فرایند اکتشاف در ذهن دانشجو•

 پژوهش به مثابه آموزش•

 آموزش مساله محور•

 آزمون به مثابه تدریس•

 درک بهتر فرایند یادگیری و اهمیت تفاوت های فردی در کیفیت یادگیری: علوم شناختی•

 توسعه ابزارهای یادگیری شناختی: هوش مصنوعی•
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 علوم شناختی



 علوم شناختی درباره چه صحبت می کند؟

 حوزه مطالعه •
 (Thought)تفکر•

 (Learning)یادگیری •

 (Mental Organization)سازمان ذهنی •

 

کارکردهای و سایر موجودات زنده ای که  انسان: مورد مطالعه•
 از خود نشان می دهند شناختی 
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 با علوم شناختی چه می توان کرد؟

 ...ادراک، افکار، عواطف، خالقیت، تصمیم گیری،  درک و بهبود•
 فرد و جامعهدر سطح 

 عملکرد موارد فوقمهندسی و بهبود •
   رفتارینه تنها  عملکردیو  ساختاریبا نگاه 
 
 تقویت رفاه و سالمتی بشر، تقویت ارتباطات انسانی: اثر•
 تغییر در سیاست های اجتماعی: اثر•
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 برای مااتفاق افتاده آورده آنچه در علوم شناختی 

 :درک بهتر کارکردها و فرایندهای شناختی•

 ...ادراک، توجه، حافظه، استدالل، تصمیم گیری،  

 امکان بهبود فرایند یادگیریدرک بهتر و •

 آنریشه های شناختی در فرایند یادگیری و تفاوت های میان فردی درک بهتر •

 (توجه، حافظه)کارکردهای شناختی پایه فرد مداخله در جهت بهبود امکان •

 و کارکردهای شناختی  ارتباط عواطفدرک بهتر و بررسی •

 علوم شناختی محاسباتی •

 امکان مدلسازی شناختی افراد و ارتباط آنها•
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 الگوی آموزش در عصر دیجیتال
EdTech 



 الگوی آموزش سنتی

 

 (زیر ساخت فیزیکی)دانشگاه •

 (ملزم به حضور در محل دانشگاه)دانشجویان •

 دوره های آموزشی تخصصی و انعطاف کم•

 هدف تربیت فرد با دانش عمیق در یک حوزه تخصصی•

 حمایت مالی دولتی•

 



 آموزش در عصر دیجیتال

 عصر دیجیتال•
 فراوان و گسترده و ارزان پردازشتوان •

 فراوان و گسترده و ارزانذخیره سازی توان •

 های فراوان و گسترده و ارزانحسگروجود •

 ای عناصر سه گانه فوق شبکهارتباط •

 ماشین هاانسان در حلقه •

 انسان ها و ماشین هاشبکه های اجتماعی •

 

 آموزش از حالت محلی خارج شده است•

 دسترسی جهانی به محتوا و سرویس های و آموزشی و کسب مدرک: حداقل 

 !نابود می شویم<<< کافی است  الزام تغییر الگوهمین برای •
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خروجی آموزش سنتی تا چه حد پاسخگوی نیاز روز 
 است؟

 مهارت های تخصصی

 حوزه خاصدانش عمیق و مهارت در یک •

 حوزه های مرتبط اشراف نسبی بر •

 های مختلف برای حل مسئله ترکیب دانش و مهارتمهارت در •

 در دنیای پیچیده واقعی مهارت فنی در حل مسئله•



خروجی آموزش سنتی تا چه حد پاسخگوی نیاز روز 
 است؟

 مهارت های نرم

 (عمر مفید دانش تخصصی کوتاه شده است) خودیادگیری در طول زندگیتوان •

 (یک نفر به همه ابعاد مسئله مسلط نیست)کار گروهی توانا در •

 تفکر انتقادیتوانا در •

 حل مسائل پیچیده<<< خالق و نوآور •

 مسائل دنیای واقعی درک یکپارچه ابعاد مختلفتوانا در •
 فنی•

 اقتصادی•

 اجتماعی•

 زیست محیطی•

 در مقابل نگرش تک ساحتی embeddedنگرش •



 (polymath)نیاز به عالمه 

 اهمیت مهارت های نرم بیشتر می شود
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آموزش سنتی تا چه حد با الگوی زیست جدید سازگار 
 است؟

 فضای مجازی و اینترنت•

 شبکه های اجتماعی•

 

 (آژانس مسافربری)برخی شغل ها  حذف یا محدود شدن•

 (فروشگاه های اینترنتی)برخی شغل ها بوجود آمدن یا گسترش •

 (lifetime learner) جدیدنیازهای حرفه ای •

 (فعالیت میان رشته ای و مهارت های نرم) متنوعنیازهای حرفه ای •

 بدست آورده منفعت مشخصی متناسب با نیازآموزش گیرنده باید احساس کند •
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 نیاز به شخصی سازی آموزش
Personalized Education 

شدن شخص را بسیار  lifetime learnerو  self learnerاین نوع آموزش شانس •
 افزایش می دهد

 در فرایند یادگیری خودش درگیر می شودفرد بطور فزاینده ای •

 خودش برنامه ریزی کندرفع نقاط ضعف می تواند روی •

 نزدیک کند عالیقشمی تواند مسیر آموزش را به •

 اعتماد به نفس و عزت نفس را بهبود می بخشد•

 خصوصیات فردی شناختی و  نیازآموزش متناسب با  عمقو  وسعتو  سرعت•

 



 نیاز به شبکه ای سازی اکوسیستم آموزش

 ...شبکه ای از استادان، دانشجویان، مربیان و دستیاران، منابع و محتوی و •

، رفع Game ،VR/ARکالس، )سرویس های متنوع آموزشی در بسترهای مختلف •
 ...(اشکال، مشاوره، طراحی دوره، ارزیابی، سنجش و ارائه مدرک و 

 :  اکوسیستم شبکه آموزش•
 سازگار با الگوی زندگی معاصر در بستر اینترنت•
 پاسخگوی نیازهای آموزشی متنوع و متحول انسان معاصر•
 استفاده حداکثری از امکانات عصر دیجیتال•
 تطبیق حلقه بسته و شخصی سازی آموزش و یادگیریبستر مناسب برای •
 (crowd learning)تیم آموزش نه یک استاد •
  آموزش ترکیبی در بسترهای متنوع•
 تخصصی و مهارت های نرم/مهارت های سختترکیبی از •
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 هدف الگوی نوین آموزش و یادگیری در عصر دیجیتال

 

 توسعه اکوسیستم آموزش و یادگیری شبکه ای•
 جامعه و افراد آن نیازهای متنوع و متحولمعطوف به •

 شخصی سازی یادگیری<<< تفاوت های فردی ناظر به •

 مهارت های تخصصیو  مهارت های نرمامکان توسعه همگام و همزمان •
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هوش مصنوعی و تکنولوژی 
 اطالعات در آموزش و یادگیری



آورده هوش مصنوعی برای آموزش و یادگیری شناختی 
 (غالبا مبتنی بر تحلیل کالن داده)

 دانش و مهارت یادگیرنده متکی بر کالن دادهتخمین وضعیت •

 یادگیرنده تخمین نیازارزیابی دانش و مهارت و •

 یادگیرنده کارکردها و فرایندهای شناختیمدلسازی و ارزیابی •

 یادگیرندهپایش وضعیت عاطفی •

 (لوپ بسته)متناسب با نیاز و شرایط یادگیرنده  تطبیق محتوا و سرویس•

 برنامه ریزیدستیار •

 ، محتوا، ابزار، پلتفرم، تیم آموزش، نحوه ارزیابیشخصی سازی•

 و هرس شده آموزش دهندگان و یادگیرندگان شبکه شخصی سازی شدهایجاد •

 (نه آزمون های متداول)متکی بر داده های رفتاری  ارزیابی مستمر•

















 دانش و مهارت کسب شده 

 از راه تحصیالت باالتر 
 معادل است با درآمد بیشتر



 دنیای اتوماتیک آینده 

 نیاز به افرادی با 
 دانش و مهارت بیشتر دارد





















 کجا هستیم؟
 به سوی

 Personalized Education/Learning 

 از الگوی آموزش محور تا الگوی یادگیری محور



 محتوا

 تا ده سال دیگر احتماال کامال مجانی می شود•

 همه جا انواع محتوا به راحتی در دسترس است•

 مهم شخصی سازی آن است•

 رفتن به سمت تولید محتوی شاید راهبرد خوبی نباشد•

•Annotation  محتوا پر هزینه و مهم است(AI) 

• mooc.org (massive open online courses) 

• Smart and Adaptable Content 

• Interactive Learning Experience 

• Customized Content >>> configurable and customizable textbook 
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 ارزیابی

 روی بخش فنی روش تطبیقی سال ها است که کار شده است •
 (ETS ،Educational Testing Serviceمثال موسسه )

 اما بیش از این شخصی سازی نشده است•

 نیاز به ارزیابی مطمئن و قابل اتکا•

 بحث تقلب در فضای مجازی•

• Automatic Grading 

• Content can be adapted in real-time 

• How a student answers exam questions 

• Automatic grading of essays (Grammarly) 
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 یادگیری تطبیقی

 از رفتار و عملکرد و عواطف فردفیدبک مستمر نیاز به •

 (نه امتحان آخر ترم) تطبیق محیط و محتوا و روش یادگیری متناسب با فیدبک آنالین•

 تصویر، صوت، متن، رفتار و تحلیل آنها•

 انجام می شودفعال بیشتر آفالین •

 برای تطبیق شرایطفیدبک عاطفی •

• Face Recognition 
• Access & Authentication 

• Attention 

• Emotion 
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 مدرک و دوره

 نیاز به تنوع مدرک•

 دانشگاه های بین المللی در حال تطبیق خود هستند•

 شدن سیستم ارائه خدمات درون دانشگاه است  service basedگام اول •
 در ایران در دانشگاه های دولتی خیلی عقب هستیم

 تایید مدارک<<< وزارت عتف از منظر مقررات عقبتر از دانشگاه ها است •

 (داردمشاوره هوشمند نیاز به )بحث طراحی دوره متناسب با نیاز فرد •
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 شبکه

 جلوتر از بقیه بخش ها است زیرساختبه لحاظ •

 تحت شبکه با سرعت رو به رشد است ابزارهای تحلیل کالن دادهبه لحاظ •

 دسترسی به هر چیز در هر جادستگاه های مختلف با امکان •

 اکوسیستم نهایی در شبکه شکل می گیرد•

 در دسترسی به آموزش با کیفیت عدالت•

• Teachers or Coaches? 

• Teachers and Machines collaborate  
 to help Students learn more efficiently  

• AI assume control of testing, grading, 
 developing personalized curriculum,  
 understanding students’ emotions 

• Teacher have more time for social/soft skills  

The School of the Tomorrow: How AI in Education Changes How We Learn,  
Artificial Intelligence Blog, Dr Mark van Rijmenam, August 14, 2019. 



 بازی گونه سازی و واقعیت مجازی

 با سرعت جلو می رود•

 با سرعت زیادی ابزارها و محیط ها به بازار می آیند•

 شاید در کوتاه مدت گونه قالب محیط ها باشدسازی  بازیگونه•

 هنوز جای محکمی در آموزش پیدا نکرده استواقعیت مجازی •
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 مدلسازی شناختی و رفتاری فرد 

 روش های محاسباتی به رشد آن کمک کرده است•

 در ده سال اخیر با سرعت زیادی توسعه یافته است•

 بسیار سریع تر جلو خواهد رفت•

 استدقت مدل های داده محور و هزینه سنسورها بحث اصلی شاید •
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 مداخالت شناختی

 در ده سال اخیر توسعه زیادی پیدا کرده•

 بیشتر کار شده استحافظه و توجه بهبود کارکردهای شناختی پایه مانند •

 شکل گیری دانش، استدالل و تصمیم گیریبهبود فرایندهای شناختی عالی مانند •
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 اخالق

 شما را بهتر از خودتان می شناسیم: گوگل•

 روان کاو/مشابه اما پیچیده تر از چالش رازگشایی نزد روان شناس•

 هنجارهاو بحث راجع به  تولید قوانیننیاز به •

 باشد خطرناکنپرداختن به آن می تواند بسیار •
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 بازگشت به تغییر الگوی 
 آموزش و یادگیری در بستر 

 تکنولوژی اطالعات و هوش مصنوعی 
 و با یاری علوم شناختی
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 قدردانی

 علی نصرت محمود تلخابی مجید نیلی



 یاد بعضی نفرات
 روشنم می دارد    

 پژوهشکده سیستم های هوشمند

 پژوهشکده علوم شناختی

 

 حسابگری زیستی

 سیستم های رفتاری، شناختی و اجتماعی

 طراحی و تحلیل سیستم ها



 از توجه شما ممنونم
 

 

 !بحث کنیم
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