 فهرست
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 پیام دبیر اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال
هب انم خداوند متعال

خداوند منان را شاکرم که آثار علمی و هنری فرهیختگان گرامی مخصوصا
دانشجویان و دانش آموختگان را مشاهده کردم .زمانی که ایده برگزاری جشنواره

آثار علمی و هنری را با همکاران عزیزم شروع می کردیم فکر نمی کردیم در این سال
اول با چنین استقبال و با چنین کیفیتی از آثار مواجه شویم.

آثار برجسته در محورهای مختلف دریافت شد .کمیته علمی شاخصهای انتخاب را
تدوین کردند .کمیته داوران با تالشی فشرده همه آثار را داوری کردند و از منتخبین درخواست تهیه فیلم برای
معرفی اثر خود کردند .تک تک فیلمها در روز ارائه نمایش داده شد و از همه آنها لذت بردم.

با قاطعیت میتوانم ادعا کنم که از این توان و پتانسیل در بین دانشجویان عزیز غافل بودهایم .قصد اینجانب
این است که در مرکز فناوریهای دیجیتالی دانشگاه واحدی برای تهیه این گونه آثار هنری و علمی دیجیتالی

راهاندازی شود.

در همین پیام از همه دانشجویان و دانش آموختگان هنرمند تقاضا میکنم که با ثبتنام در این واحد به
آدرس  https://net.ut.ac.ir/course/view.php?id=271اجتماعی از هنرمندان دانشگاه برای انجام طرحهای
کالنتر تشکیل بدهیم.

جشنواره آثار علمی و هنری بخشی از برنامههای متنوع اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال بود .در آن
جشنواره  72نشست تخصصی و ارائه سخنرانی و آثار بیشتر از  180نفر برگزار شد .هدف جشنواره به اشتراک
گذاشتن تجربهها ،ایدهها و همفکری در خصوص دانشگاه تهران دیجیتال و یادگیری الکترونیکی بود.

امیدوار هستم که با برگزاری این جشنواره گام اول در فعال شدن و ایجاد گفتمان دانشگاه دیجیتال در دانشگاه

تهران به عنوان دانشگاه پیشرو دیجیتال شکل گرفته باشد .با آرزوی توفیق الهی برای تک تک فرهیختگان.
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سید امید فاطمی – دبیر اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال

 پیام دبیر جشنواره یادگیری الکترونیکی (بخش آثار علمی و هنری)
با انم و یاد خدا

به همت مرکز فناوریهای دیجیتالی دانشگاه تهران ،جشنواره یادگیری
الکترونیکی (بخش آثار علمی و هنری) با هدف توسعه و تعمیق فرهنگ تولید
محتوای الکترونیکی و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در فرایند
یادگیری ،ایجاد زمینه مناسب برای شناسایی و پرورش توانمندیهای اساتید
هیأت علمی ،دانشجویان و کارشناسان در تولید آثار علمی و هنری الکترونیکی
میسر گردید.
در این دوره از جشنواره یادگیری الکترونیکی (بخش آثار علمی و هنری) که به لطف خدا با رویکرد خوب و
استقبال قابل توجهی برگزار شد ،تعداد  111اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال گردید .این آثار از روز شنبه  5تیر ماه
 1400لغایت چهارشنبه  20مرداد  1400و با یک نوبت تمدید مهلت ارسال آثار تا روز یکشنبه  24مرداد دریافت
گردید که از روز چهارشنبه  20مرداد  1400توسط اساتید و فعاالن حوزه یادگیری الکترونیکی مورد بررسی و داوری
قرار گرفت.
از میان این تعداد اثر 31 ،اثر حائز رتبه به عنوان برگزیده انتخاب شدند و از پدیدآورندگان این آثار علمی و
هنری ،روز شنبه  13شهریور ماه  1400در سالن شهید دهشور دانشکدگان علوم ،در مراسم اختتامیه اولین

جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال با حضور هیأت رئیسه محترم دانشگاه تقدیر به عمل آمد.
گفتنی اسـت ،بر اسـاس شاخـصهای ارزیابـی و سنجش کمیـت و کیفیت آثار ارسالی و مقامهای کسب شده،
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 پیام دبیر جشنواره یادگیری الکترونیکی (بخش آثار علمی و هنری)
دانشکدگان فارابی ،دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی و دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان
دانشکدگان و دانشکدههایی که بیشترین مشارکت را در جشنواره داشتند ،انتخاب شدند.
گروههای هدف این جشنواره که بر اساس  16محور اپلیکیشنهای موبایلی آموزشی ،انیمیشن
(پویانمایی) آموزشی ،اینفوگرافیک ،بازیها و سرگرمیهای دیجیتالی ،درسافزار (محتوای الکترونیکی چند
رسانهای ،طراحی و تولید بانک جامع منابع علمی (در یک رشته تخصصی) ،طراحی وبسایت تعاملی،
فیلم آموزشی ،فیلم خاطرات و تجارب متفاوت دانشجویان ،از آموزش الکترونیکی استاد ،کتاب درسی
الکترونیکی چند رسانهای ،محتوای درسی ،محتوای شبیهساز ،محتوای واقعیت افزوده ،محتوای واقعیت
مجازی ،واژهنامه چندرسانهای دیجیتالی و ویدئوی تعاملی برگزار شد ،اساتید ،کارشناسان ،دانشجویان و
فارغ التحصیالن دانشگاه تهران و عالقمند به حوزه تولید محتوا الکترونیکی بودند و با توجه به زمان
محدود و شرایط پیش آمده حضور چشمگیری داشتند و این موضوع مایه بسی خوشحالی و امیدواری
برای دورههای آتی این جشنواره است.
برای تمام فعاالن حوزه تولید محتوا و یادگیری الکترونیکی در ادامه این مسیر ارزشمند از خداوند متعال
آرزوی موفقیت را دارم.
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حسین رضایی  -دبیر جشنواره یادگیری الکترونیکی (بخش آثار علمی و هنری)

 محورهای جشنواره یادگیری الکترونیکی (آثار علمی و هنری)
 برترین اپلیکیشنهای موبایلی آموزشی
 برترین اینفوگرافیک
 برترین انیمیشن (پویانمایی) آموزشی
 برترین بازیها و سرگرمیهای دیجیتالی
 برترین درسافزار (محتوای الکترونیکی چند رسانهای)
 برترین طراحی وبسایت تعاملی
 برترین طراحی و تولید بانک جامع منابع علمی (در یک رشته تخصصی)
 برترین فیلم آموزشی
 برترین فیلم خاطرات و تجارب متفاوت دانشجویان ،از آموزش الکترونیکی استاد
 برترین کتاب درسی الکترونیکی چند رسانهای
 برترین محتوای درسی
 برترین محتوای شبیه ساز
 برترین محتوای واقعیت افزوده
 برترین محتوای واقعیت مجازی
 برترین واژهنامه چندرسانهای دیجیتالی
 برترین ویدیوی تعاملی
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 کمیته سیاستگذاری اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال
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رئیس کمیته
دکتر سید امید فاطمی
دانشیار دانشگاه تهران
و دبیر اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال

عضو کمیته
دکتر محمدعلی زارع چاهوکی
استاد دانشگاه تهران
و معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

عضو کمیته
دکتر علی خاکسار
استادیار دانشگاه تهران
و دبیر جشنواره یادیگری الکترونیکی
(بخش دورهها و استادان)

عضو کمیته
مهندس حسین رضایی
و دبیر جشنواره یادیگری الکترونیکی
(بخش آثار علمی و هنری)

عضو کمیته
مهندس حیدر پرماه
و دبیر جشنواره فناوریهای دیجیتال

عضو کمیته
مهندس امیرعلی صدر دادرس
و دبیر اجرایی همایش یادگیری الکترونیکی

 کمیته اجرایی جشنواره یادگیری الکترونیکی (آثار علمی و هنری)

دبیر کمیته
دکتر سید امید فاطمی
دانشیار دانشگاه تهران
و دبیر اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال

عضو کمیته
مهندس حیدر پرماه
و دبیر جشنواره فناوریهای دیجیتال

عضو کمیته
مهندس امیرعلی صدر دادرس
و دبیر اجرایی همایش یادگیری الکترونیکی

عضو کمیته
محمد قوشچیان
دبیر مجمع انجمنهای علمی دانشجویی
دانشگاه تهران

عضو کمیته
مهندس حسین رضایی
و دبیر جشنواره یادیگری الکترونیکی
(بخش آثار علمی و هنری)

عضو کمیته
علیرضا صبا
نماینده تشکل های دانشجویی
دانشگاه تهران
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 کمیته داوران جشنواره یادگیری الکترونیکی (آثار علمی و هنری)

دبیر کمیته
مهندس حسین رضایی
و دبیر جشنواره یادیگری الکترونیکی
(بخش آثار علمی و هنری)

عضو کمیته
دکتر مریم حقشناس
مدرس دانشگاه
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عضو کمیته
دکتر سید امید فاطمی
دانشیار دانشگاه تهران
و دبیر اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال

عضو کمیته
دکتر علی خاکسار
استادیار دانشگاه تهران
و دبیر جشنواره یادیگری الکترونیکی
(بخش دورهها و استادان)

عضو کمیته
دکتر حامد عباسی
مدرس دانشگاه

عضو کمیته
مهندس ندا مقدم
کارشناس فناوری اطالعات

 روزشمار برگزاری جشنواره یادگیری الکترونیکی (آثار علمی و هنری)



 30خرداد « : 1400تشکیل کمیته سیاستگذاری و برگزاری اولین جلسه هماهنگی»



 3تیر « : 1400تدوین دستورالعمل جامع جشنواره»



 5تیر « : 1400ارسال فراخوان جشنواره»



 5تیر لغایت  20مرداد « : 1400ارسال آثار علمی و هنری»



 5مراداد « : 1400اولین کارگاه توجیهی و جلسه پرسش و پاسخ»



 10مراداد « : 1400دومین کارگاه توجیهی و جلسه پرسش و پاسخ»



 20مراداد لغایت  24مرداد « : 1400تمدید مهلت ارسال آثار علمی و هنری»



 26مرداد « : 1400اعالم نتیجه بررسی آثار»



 2شهریور « : 1400آغاز اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال»



 6شهریور « : 1400افتتاحیه اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال»



 10شهریور « : 1400آغاز جشنواره یادگیری الکترونیکی و پخش کلیک آثار»



 13شهریور « : 1400اختتامیه اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال و تقدیر از منتخبان»
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 جلسات توجیهی و پرسش و پاسخ جشنواره یادگیری الکتروینکی
دو جلسه توجیهی و پرسش و پاسخ جشنواره یادگیری الکترونیکی (آثار علمی و هنری) در

تاریخهای  5و  10مرداد ماه  1400به صورت مجازی برگزار شد.
در این جلسه دکتر سید امید فاطمی ،دبیر اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال ،مهندس
حسین رضایی ،دبیر جشنوراه یادگیری الکترونیکی (آثار علمی و هنری) و دکتر حامد عباسی،
عضو کمیته داوری این جشنواره ،محورهای شانزده گانه ،زمانبندی و نحوه شرکت در جشنواره را
تشریح نمودند و شاخصهای ارزیابی و امتیازات هر یک از محورها را توضیح دادند.
در پایان به سواالت و ابهامات داوطلبان پاسخ گفتند.

17

18
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 گزارش تصویری از فرایند داوری و جلسات کمیتههای مختلف
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 گزارش تصویری از فرایند داوری و جلسات کمیتههای مختلف
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 معرفی برگزیدگان آثار علمی و هنری

معرفی برگزیدگان
جشنواره یادگیری الکترونیکی
(در بخش آثار علمی و هنری)

در اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال
« در  16محور »

22

 معرفی برگزیدگان آثار علمی و هنری

عنـوان محـور:

برترین اپلیکیشنهای موبایلی آموزشی

23

عنوان محور :
برترین اپلیکیشنهای موبایلی آموزشی
کد اثر1025-NEXT :

عنوان اثر  :پلتفورم موبایل لرنینگ آرش
و آنا (کالس اول تا ششم دبستان)

پدید آورندگان  :همراهان آتیه پاسارگاد

نظری منش،مسعود

پاشازاده،رضا

رتبه اثر  :مقام اوّل

عنوان محور :
برترین اپلیکیشنهای موبایلی آموزشی
کد اثر1155-NEXT :

عنوان اثر  :اپلیکیشن آموزشی پژوهشی

مطالعات آمریکای التین

پدید آورنده :

کمالی راد ،مهدیه

رتبه اثر  :مقام سوّم

عنوان محور :
برترین اپلیکیشنهای موبایلی آموزشی
کد اثر1169-NEXT :

عنوان اثر  :برنامه موبایلی برای برگزاری

امتحانات تستی با ارائه بازخورد مفصل

پدید آورندگان :

ویالنی،محمدرضا

ویالنی،زهرا

رتبه اثر  :مقام سوّم

 معرفی برگزیدگان آثار علمی و هنری

عنـوان محـور:

برترین انیمیشن (پویانمایی) آموزشی

27

عنوان محور :
برترین انیمیشن (پویانمایی) آموزشی
کد اثر1175-NEXT :

عنوان اثر  :سه محتوای آموزشی با
عناوین :داستانهای عموعلی سینا،
قسمت اول :فشار خون ،سلول

مزانشیمی ،چگونه در روزهای کرونایی

آرامش خود را حفظ کنیم؟
پدید آورندگان :

برجعلی لو،سمیه

کریم،ندا

محرمی بخشایشی ،آیدا

زهری،محدثه

معینی،نجمه

عبادی،زهرا

نهنجی،وحید

رتبه اثر  :مقام اوّل

عنوان محور :
برترین انیمیشن (پویانمایی) آموزشی
کد اثر1163-NEXT :

عنوان اثر  :پویاسازی آموزشی درس سوم

کتاب فارسی ششم

پدید آورنده :

کزازی ،منصور

رتبه اثر  :مقام دوّم

عنوان محور :
برترین انیمیشن (پویانمایی) آموزشی
کد اثر1065-NEXT :

عنوان اثر  :سازماندهی در برنامه ریزی

درسی

پدید آورندگان :

محبی ،هادی

عبداله زاده،علی

درودیان،محمدامین

رتبه اثر  :مقام سوّم

 معرفی برگزیدگان آثار علمی و هنری

عنـوان محـور:

برترین اینفوگرافیک

31

عنوان محور :
برترین اینفوگرافیک
کد اثر1127-NEXT :

عنوان اثر  :داکسینگ

پدید آورنده :

صبا ،علیرضا

رتبه اثر  :مقام دوّم

عنوان محور :
برترین اینفوگرافیک
کد اثر1174-NEXT :

عنوان اثر  :معرفی گیاه گون در دنیا

()Astragalus of World

پدید آورنده :

مسعودی ،میثم

رتبه اثر  :مقام دوّم

عنوان محور :
برترین اینفوگرافیک
کد اثر1107-NEXT :

عنوان اثر :

تولید و پرورش پسته

پدید آورندگان :

محدثی زرندی ،مهدیه

متصدی زرندی ،الهام

رتبه اثر  :مقام سوّم

 معرفی برگزیدگان آثار علمی و هنری

عنـوان محـور:

برترین بازیها و سرگرمیهای دیجیتالی
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عنوان محور :
برترین بازیها و سرگرمیهای دیجیتالی
کد اثر1072-NEXT :

عنوان اثر  :بازی ریاضی و رنگ ها
()Math and Colors

پدید آورنده:

وزیری راد ،محمد امین

رتبه اثر  :مقام اوّل

عنوان محور :
برترین بازیها و سرگرمیهای دیجیتالی
کد اثر1231-NEXT :

عنوان اثر  :رباتی در تاریکی

()Robot in Dark

پدید آورنده :

رضائی ،حسین

رتبه اثر  :مقام دوّم

 معرفی برگزیدگان آثار علمی و هنری

عنـوان محـور:

برترین درسافزار

(محتوای الکترونیکی چند رسانهای)
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عنوان محور :
برترین درسافزار
(محتوای الکترونیکی چند رسانهای)
کد اثر1223-NEXT :

عنوان اثر  :مبانی کار تیمی در بحران

پدید آورنده:

رکنی ،سمیرا

رتبه اثر  :مقام اوّل

 معرفی برگزیدگان آثار علمی و هنری

عنـوان محـور:

برترین طراحی و تولید بانک جامع منابع علمی
(در یک رشته تخصصی)
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عنوان محور :
برترین طراحی و تولید بانک جامع منابع
علمی (در یک رشته تخصصی)
کد اثر1123-NEXT :

عنوان اثر  :تولید محتوای علمی برای
دروس آمار و احتمال برای مهندسی
مکانیک ،استاتیک و دینامیک ماشین
پدید آورنده :

حسینیان ،احسان

رتبه اثر  :مقام دوّم

عنوان محور :
برترین طراحی و تولید بانک جامع منابع
علمی (در یک رشته تخصصی)
کد اثر1016-NEXT :

عنوان اثر :
کانال فیلم های آموزشی تئوری و عملی
آناتومی دامپزشکی
پدید آورنده :

زهتاب ور ،امید

رتبه اثر  :مقام سوّم

 معرفی برگزیدگان آثار علمی و هنری

عنـوان محـور:

برترین طراحی وبسایت تعاملی
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عنوان محور :
برترین طراحی وبسایت تعاملی
کد اثر1001-NEXT :

عنوان اثر  :وبسایت مرجع مهندسی آب

پدید آورندگان :

دلباز ،رضا

ربانی ها،حسین

آرش،امیر محمد

رتبه اثر  :مقام اوّل

عنوان محور :
برترین طراحی وبسایت تعاملی
کد اثر1027-NEXT :

عنوان اثر  :مجموعه سایت های کشاورزی

دیبای سبز

پدید آورنده :

تاجیک ،سعید

رتبه اثر  :مقام دوّم

عنوان محور :
برترین طراحی وبسایت تعاملی
کد اثر1213-NEXT :

عنوان اثر :
وب سایت دبستو  -مرجع تخصصی
آموزش ابتدایی
پدید آورندگان :

رضایی ،امید

رضایی،میثم

عزتی موحد،احمد

رتبه اثر  :مقام سوّم

عنوان محور :
برترین طراحی وبسایت تعاملی
کد اثر1092-NEXT :

عنوان اثر :
Shine Judge
پدید آورنده :

پیغمبری ،شایان

رتبه اثر  :مقام سوّم

 معرفی برگزیدگان آثار علمی و هنری

عنـوان محـور:

برترین فیلـم آموزشی

48

عنوان محور :
برترین فیلم آموزشی
کد اثر1111-NEXT :

عنوان اثر  :آموزش نحوهی اجرای درست
حرکت سویینگ گلف به همراه آنالیز
پدید آورندگان :

منقبتی،شهرزاد

حمیدی نوید ،صبا

رتبه اثر  :مقام اوّل

عنوان محور :
برترین فیلم آموزشی
کد اثر1206-NEXT :

عنوان اثر  :آموزش  13کات کاربردی در

تدوین با نرم افزار پریمیرپرو

پدید آورنده :

گرشاسبی ،محدثه

رتبه اثر  :مقام دوّم

In this section I wanna teach you 13 essential cuts

عنوان محور :
برترین فیلم آموزشی
کد اثر1048-NEXT :

عنوان اثر  :برنامه گرم کردن پیشگیر ی از

آسیب ورزشی دانش آموزان

پدید آورنده :

سروش فرد ،زهرا

رتبه اثر  :مقام دوّم

عنوان محور :
برترین فیلم آموزشی
کد اثر1028-NEXT :

عنوان اثر :
ویدئو های آموزشی در خصوص رشته
صنایع غذایی و درس قنادی

پدید آورنده :

فرشچی اندیسی ،امیرحسین

رتبه اثر  :مقام سوّم

 معرفی برگزیدگان آثار علمی و هنری

عنـوان محـور:

برترین کتاب درسی الکترونیکی چندرسانهای
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عنوان محور :
برترینکتابدرسی الکترونیکیچندرسانهای
کد اثر1212-NEXT :

عنوان اثر  :صفر تا صد امور آموزشی

دانشگاه تهران؛ آنچه باید از آغاز تحصیل تا
دانش آموختگی بدانیم
پدید آورنده :

ابراهیمی کوشا ،علی اصغر

رتبه اثر  :مقام دوّم

 معرفی برگزیدگان آثار علمی و هنری

عنـوان محـور:

برترین محتوای شبیهساز
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عنوان محور :
برترین محتوای شبیه ساز
کد اثر1093-NEXT :

عنوان اثر  :شبیه سازی رفتار کلنی مورچه
برای معماران و طراحان
پدید آورنده :

بیهقی ،سپهر

رتبه اثر  :مقام اوّل

عنوان محور :
برترین محتوای شبیه ساز
کد اثر1014-NEXT :

عنوان اثر  :شبیه سازی بیهوشی قبل از

عمل و Intubation

پدید آورنده :

فاطمی ،سیدمحمدحسین

رتبه اثر  :مقام دوّم

 معرفی برگزیدگان آثار علمی و هنری

عنـوان محـور:

برترین محتوای واقعیت افزوده
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عنوان محور :
برترین محتوای واقعیت افزوده
کد اثر1166-NEXT :

عنوان اثر  :پیاده سازی نرم افزار واقعیت

افزوده به منظور شناسایی و نمایش نمرات
و اطالعات دانشجویان
پدید آورنده :

ابراهیمی ،فاطمه

رتبه اثر  :مقام دوّم

نرم افزار واقعیت افزوده به منظور شناسایی
و نمایش نمرات و اطالعات دانشجویان

عنوان محور :
برترین محتوای واقعیت افزوده
کد اثر1171-NEXT :

عنوان اثر  :کتاب مبتنی بر
واقعیت افزوده

پدید آورندگان :

زهرا،محدثه

کریم،ندا

محرمی بخشایشی ،آیدا

برهانی،شراره

معینی،نجمه

عبادی،زهرا

حسن زاده،غالمرضا

رتبه اثر  :مقام سوّم

 معرفی برگزیدگان آثار علمی و هنری

عنـوان محـور:

برترین محتوای واقعیت مجازی
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عنوان محور :
برترین محتوای واقعیت مجازی
کد اثر1084-NEXT :

عنوان اثر  :طراحی و اجرای محیط تعاملی

جهت آموزش زبان خارجی از طریق
واقعیت مجازی
پدید آورنده :

افضلی ،علی

رتبه اثر  :مقام دوّم

عنوان محور :
برترین محتوای واقعیت مجازی
کد اثر1012-NEXT :

عنوان اثر :
آموزش مبحث تایمر دیچیتال در
واقعیت مجازی
پدید آورنده :

فاطمی ،سیدمحمدحسین

رتبه اثر  :مقام سوّم

 معرفی برگزیدگان آثار علمی و هنری

عنـوان محـور:

برترین واژهنامه چندرسانهای دیجیتالی
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عنوان محور :
برترین واژهنامه چندرسانهای دیجیتالی
کد اثر1081-NEXT :

عنوان اثر  :دانشنامه کارآفرینی به آدرس
https://wiki.entreneed.ir
پدید آورندگان :

محمدیان،بهزاد

کاظمی احمدآبادی ،رضا

امیرآبادی،مهدی

طوبی،هومن

طایفه،باربد

محمودی فردکاسینی،ناصر

عسکری حسین آبادی،احمد

فاطمی راد،معصومه

رحمانپور سیاهکده،سجاد

رتبه اثر  :مقام اوّل

عنوان محور :
برترین واژهنامه چندرسانهای دیجیتالی
کد اثر1234-NEXT :

عنوان اثر  :فرهنگ لغات و اصطالحات

شهرهای هوشمند
پدید آورندگان :

حق شناس ،مریم

حسین رضایی

رتبه اثر  :مقام دوّم

 معرفی منتخب برگزیدگان آثار علمی و هنری

وزیری راد ،محمد امین

کد اثر 1072-NEXT :
بازی ریاضی و رنگ ها ()Math and Colors
در محور  :برترین بازیها و سرگرمیهای دیجیتالی

دلباز ،رضا

کد اثر 1001-NEXT :
وب سایت مرجع مهندسی آب
در محور  :برترین طراحی وبسایت تعاملی

حمیدی نوید ،صبا

کد اثر 1111-NEXT :
آموزش نحوهی اجرای درست حرکت سویینگ گلف به همراه آنالیز
در محور  :برترین فیلم آموزشی

این  3اثر از بین برگزیدگان آثار علمی و هنری توسط کمیته داوران جشنواره
به عنوان منتخب منتخبان انتخاب شده است.
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 معرفی منتخب مردمی برگزیدگان آثار علمی و هنری

تاجیک ،سعید

کد اثر 1027-NEXT :
مجموعه سایت های کشاورزی دیبای سبز
در محور  :برترین طراحی وبسایت تعاملی

این اثر با انتخاب مردمی از بین تمامی حضار محترم شرکت کننده در مراسم
جشنواره یادگیری الکترونیکی (بخش آثار علمی و هنری) در روز چهارشنبه  10شهریور ماه 1400
با بیشترین آراء ،حائز رتبه اول شد و به عنوان منتخب مردمی در مراسم اختتامیه معرفی گردید.
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 گزارش کمیته داوران جشنواره (بخش آثار علمی و هنری)

با سالم و عرض ادب و احترام؛

با انم و یاد خداوند داانئی اه

چنانچه استحضار دارید در اولین دوره جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال ،جشنواره یادگیری الکترونیکی (در
بخش آثار علمی و هنری) ثبتنام و دریافت آثار را در  16محور مستقل از طریق وبسایت جشنواره به
آدرس  http://next1400.ut.ac.irصورت پذیرفت.
فرایند دریافت آثار از  5تیر آغاز شد و تا  20مرداد ادامه داشت و در ادامه با توجه به درخواستهای
متعددی که بود ،در یک نوبت تا  24مرداد ماه هم تمدید شد .اما با توجه به اینکه کمیته داوران متعهد بود
نتایج را روز  25مرداد ماه به مسئولین جشنواره اعالم کند ،مرحله ارزیابی و داوری را از تاریخ  20مرداد ماه،
بر اساس شاخصها و مؤلفههایی "علمی و فنی" و بر مبنای اطالعات درج شده از سوی صاحبان آثار در

سامانه دریافت شده بود ،طی  3مرحله آغاز شد.
در مرحله نخست ،داوران جشنواره بعد از دریافت آثار ارسالی از سامانه ،آنها را به صورت تفکیک شده و
انفرادی به لحاظ "علمی و فنی" مورد ارزیابی قرار دادند.
سپس در مرحله ّ
دوم داوری ،بعد از تجمیع امتیازهای بدست آمده طی جلسات متعدد برخط ،و بعد از
ساعتها مشورت گروهی و معدلگیری امتیازات ،منتخبان اول تا پنجم آثار در هر محور مشخص شد.
در نهایت در مرحله سوم ارزیابی؛ با توجه به اینکه مخاطبین جشنواره اعضای خانواده بزرگ دانشگاه تهران
(اساتید ،کارشناسان ،دانشجویان و فارغالتحصیالن) بودند ،مدارک ایشان دریافت و احراز هویت صورت
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گرفت.

 گزارش کمیته داوران جشنواره (بخش آثار علمی و هنری)
در ادامه کمیته داوران جشنواره یادگیری الکترونیکی (بخش آثار علمی و هنری) برگزیدگان محورهای
مختلف را به شرح ذیل اعالم میکند:

 محور برترین اپلیکیشنهای موبایلی آموزشی
کمیته داوران ،در این محور  3اثر (با کدهای  )116 ،1155 ،1025را به عنوان رتبههای اول تا سوم انتخاب کرد.

 محور برترین اینفوگرافیک
کمیته داوران ،در این محور اثری را حائز رتبه اول تشخیص نداد و  2اثر (با کدهای  )1174 ،1127را به عنوان رتبه
دوم ،و  1اثر (با کد  )1107را به عنوان رتبه سوم انتخاب کرد.

 محور برترین انیمیشن (پویانمایی) آموزشی
کمیته داوران ،در این محور  3اثر (با کدهای  )1065 ،1163 ،1175را به عنوان رتبههای اول تا سوم انتخاب کرد.

 محور برترین بازیها و سرگرمیهای دیجیتالی
کمیته داوران ،در این محور فقط دو اثر (با کدهای  1072و  )1231را حائز رتبههای اول و دوم تشخیص داد.

 محور برترین درسافزار (محتوای الکترونیکی چند رسانهای)
کمیته داوران ،در این محور  ،فقط یک اثر (با کد  )1223را حائز رتبه اول تشخیص داد.

 محور برترین طراحی و تولید بانک جامع منابع علمی (در یک رشته تخصصی)
کمیته داوران ،در این محور فقط دو اثر (با کدهای  1123و  )1016را حائز رتبههای دوم و سوم تشخیص داد.

 محور برترین طراحی وبسایت تعاملی
کمیته داوران ،در این محور  4اثر را برگزید 2 .اثر (با کدهای  1001و  )1027را به ترتیب بعنوان رتبههای اول و دوم،
و  2اثر (با کدهای  1213و  )10 2را حائز رتبه سوم تشخیص داد.
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 گزارش کمیته داوران جشنواره (بخش آثار علمی و هنری)
 محور برترین فیلم آموزشی
کمیته داوران ،در این محور  4اثر را برگزید 1 .اثر (با کد  )1111را به عنوان رتبه اول و  2اثر (با کدهای  1206و )1048

را حائز رتبه دوم و  1اثر (با کد  )1028را به عنوان رتبه سوم تشخیص داد.

 محور برترین فیلم خاطرات و تجارب متفاوت دانشجویان ،از آموزش الکترونیکی استاد
کمیته داوران ،در این محور هیچ اثری را حائز رتبه تشخیص نداد.

 محور برترین کتاب درسی الکترونیکی چند رسانهای
کمیته داوران ،در این محور  ،فقط یک اثر (با کد  )1212را حائز رتبه اول تشخیص داد.

 محور برترین محتوای درسی
کمیته داوران ،در این محور هیچ اثری را حائز رتبه تشخیص نداد.

 محور برترین محتوای شبیه ساز
کمیته داوران ،در این محور فقط دو اثر (با کدهای  10 3و  )1014را حائز رتبههای اول و دوم تشخیص داد.

 محور برترین محتوای واقعیت افزوده
کمیته داوران ،در این محور فقط دو اثر (با کدهای  1166و  )1171را حائز رتبههای دوم و سوم تشخیص داد.

 محور برترین محتوای واقعیت مجازی
کمیته داوران ،در این محور فقط دو اثر (با کدهای  1084و  )1012را حائز رتبههای دوم و سوم تشخیص داد.

 محور برترین واژهنامه چندرسانهای دیجیتالی
کمیته داوران ،در این محور فقط دو اثر (با کدهای  1081و  )1234را حائز رتبههای اول و دوم تشخیص داد.

 برترین ویدیوی تعاملی
کمیته داوران ،در این محور هیچ اثری را حائز رتبه تشخیص نداد.
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دبیر کمیته داوران  -با آرزوی موفقیت و سالمتی

 نظرات و پیشنهادات برخی از اعضای کمیته داوران
دکتر حامد عباسی؛ عضو کمیته داوران
جشنواره یادگیری الکترونیکی با محوریت تولید محتوای الکترونیکی ،فرصت مناسبی را برای معرفی تولیدات و شناسایی استعدادهای فعال در این
عرصه فراهم میکند .این جشنواره میتواند با نیازسنجی از یادگیرندگان و پیشبینی روند توسعه فناوریهای نوین دیجیتالی ،آینده روشنی را برای
یادگیری الکترونیکی رقم بزند و مسیر رشد و توسعه آن را فراهم سازد .اگرچه اولین جشنواره بیشتر با محوریت محتوای الکترونیکی برگزار گردید ،اما
امکان گسترش برای ابعاد دیگر یادگیری الکترونیکی نیز وجود دارد و این اتفاق خواهد افتاد .تمام تالش داوران در این جشنواره متمرکز بر انتخاب
آثار برتر به مفهوم واقعی بود تا آثار شایسته به منصه ظهور برسند .امید است در جشنوارههای آتی شاهد ارتقای بیش از پیش سطح کیفی و کمی
آثار و در آرمانیترین و دست یافتنی ترین شکل ،شاهد بهبود و توسعه روز افزون یادگیری الکترونیکی در کشور باشیم.

دکتر مریم حق شناس؛ عضو کمیته داوران
بیشک در عصر حاضر ،همایشهای معتبر دانشگاهی به عنوان بهترین منابع علمی با برقراری ارتباط و ایجاد فضای تعامل و هماندیشی بین
پژوهشگران ،صنعتگران و کارآفرینان و ارائه دستاوردهای جدید علمی ،پژوهشی و فناوری ،امکان بهرهبرداری از تالشهای ارزنده محققین جهت
رفع مشکالت صنعتی و اقتصادی کشور و پیشرفت علمی را میسر میسازد .در این راستا ،دانشگاه تهران با هدف تبدیل علم به ثروت ،تجاریسازی
ایدهها ،ارائه محصوالت و دستاوردهای پژوهشگران کشور ،با برگزاری اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال در شهریور ماه  ،1400سهم خود را با
ارائه تازههای علمی و ایدههای برتر در حوزه یادگیری الکترونیکی که با پیشرفتهای زیادی در نظام آموزشی مرتبط میباشد ،ادا نمود .بنده مفتخرم
که در این رویداد فاخر به عنوان عضوی از کمیته علمی و ارزیابی آثار جشنواره ،نقش ایفا نمودم.
امید است در پرتو عنایت خداوند متعال و در جهت اجرای اهداف و اقدامات علمی ،شاهد رشد و شکوفایی و توسعه پایدار همایشهای آتی
دانشگاه تهران در حوزه یادگیری الکترونیکی باشیم.

مهندس ندا مقدم؛ عضو کمیته داوران
جشنواره یادگیری الکترونیکی فرصتی برای ایجاد بستری مناسب جهت عرضهی محتواهای الکترونیکی و پدید آوردن محیطی برای تعامل میان
اساتید ،دانشجویان و کارشناسان حوزه  ITفراهم نمود و فرصت داوری آثار در بخش وبسایتها تعاملی برای بنده به عنوان کارشناسی که حدود 20
سال در این زمینه فعالیت کردهام تجربهای موفق ،جدید و به یادماندنی در زمینه وبسایت و پیشرفتهای قابل توجه دانشگاهیان در این زمینه
بوده و امیدوارم گامی هر چند کوچک در زمینه اعتالی این بخش ایفا کرده باشیم.
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 گزارش آماری مشارکت در جشنواره (بخش آثار علمی و هنری)

آمار مشارکت در جشنواره یادگیری الکترونیکی (بخش آثار علمی و هنری)
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 گزارش آماری مشارکت در جشنواره (بخش آثار علمی و هنری)

آمار مشارکت دانشکدگان و دانشکده های دانشگاه تهران
در جشنواره یادگیری الکترونیکی (بخش آثار علمی و هنری)
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 دستورالعمل جشنواره یادگیری الکترونیکی (بخش آثار علمی و هنری)

دستورالعمل

جشنواره یادگیری الکترونیکی
(بخش آثار علمی و هنری)

در اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال
« ویژه استادان ،دانشجویان و کارشناسان و فارغالتحصیالن دانشگاه تهران»
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« ویژه استادان ،دانشجویان ،کارشناسان و فارغ التحصیالن دانشگاه تهران»
با یاری خداوند متعال ،جشنواره یادگیری الکترونیکی در اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال ،در

شهریورماه سال  1400برگزار خواهد شد .این جشنواره تالش میکند با همکاری همه استادان ،دانشجویان و
کارشناسان دانشگاه تهران و به ویژه اندیشمندان و پژوهشگران کشور و جهان ،محیطی را در زمینه
بهرهگیری از فناوریهای نوین در تولید ،انتشار و گسترش استفاده از محتوای الکترونیکی و زمینهسازی
استفاده هر چه بیشتر از تکنولوژی روز ،با رویکرد سازندهگرایی و ارتباطگرایی در یادگیری و آموزش فراهم
کند.

الف) مهمترین اهداف جشنواره عبارت است از:
•

تعمیق و توسعه فرهنگ استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی و یادگیری

•

آشنا ساختن و توسعه یادگیری الکترونیکی در بین اساتید و دانشجویان

•

تشویق و ترویج تولید محتوای الکترونیکی ،کاربردیسازی و ارتقاء کارآفرینی فناورانه در این حوزه

•

آشناسازی جامعه علمی  -آموزشی با استانداردها و روشهای کاربرد انواع محتوای الکترونیکی در آموزش و یادگیری

•

هدایت و حمایت از ایدهها و ایجاد تسهیالت الزم برای ادامه فعالیت و شناسایی و جذب کارآفرینان بالقوه و یا
نوپای

•

آیندهپژوهی در حوزه یادگیری الکترونیکی

•

ایجاد بانک ایدههای مرتبط با محورهای موضوعی جشنواره

•

ایجاد ارتباط بین افراد خالق ،ایدهپرداز و تولید کننده ،با نهادهای دولتی و خصوصی
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برای تحقق اهداف فوق ،عالوه بر پذیرش محتواهای الکترونیکی ،برگزاری کارگاههای آموزشی ،نمایشگاه
تخصصی ،سخنرانیهای کلیدی و میزگردهای تخصصی نیز در دستور کار این جشنواره قرار دارد؛ از اینرو از
همه متخصصان و عالقمندان این حوزه ،دعوت بعمل میآید با ارسال محصوالت و محتواهای الکترونیکی
خود ،بهرهمندی سایر عالقهمندان از دانش ارائه شده را امکانپذیر فرمایند.
ب) محورهای برگزاری جشنواره
.1

.2

برترین اینفوگرافیک

.3

برترین انیمیشن (پویانمایی) آموزشی

.5

برترین درسافزار (محتوای الکترونیکی چند رسانهای)

.7

برترین طراحی و تولید بانک جامع منابع علمی (در یک رشته تخصصی)

.4
.6

برترین بازیها و سرگرمیهای دیجیتالی
برترین طراحی وبسایت تعاملی

.8

برترین فیلم آموزشی

.10

برترین کتاب درسی الکترونیکی چند رسانهای

.12

برترین محتوای شبیه ساز

.

.11

برترین فیلم خاطرات و تجارب متفاوت دانشجویان ،از آموزش الکترونیکی استاد
برترین محتوای درسی

.13

برترین محتوای واقعیت افزوده

.15

برترین واژهنامه چندرسانهای دیجیتالی

.14
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برترین اپلیکیشنهای موبایلی آموزشی

.16

برترین محتوای واقعیت مجازی
برترین ویدیوی تعاملی

 دستورالعمل جشنواره یادگیری الکترونیکی (بخش آثار علمی و هنری)
ت) کارگاههای آموزشی
همزمان با برگزاری جشنواره ،در روزهای  5و  10مرداد  ،1400کارگاههای آموزشی در حوزههای مختلف مرتبط
با جشنواره برگزار میشود .به همین منظور ،از عالقهمندان دعوت میشود با مراجعه به وبگاه جشنواره

( ،)https://next1400.ut.ac.irکاربرگ مربوط به کارگاه را تکمیل فرمایند.
ث) نمایشگاه تخصصی
همزمان با برگزاری جشنواره ،نمایشگاهی از آخرین دستاوردهای شرکتهای فعال در حوزه فناوریهای
دیجیتالی و یادگیری الکترونیکی برگزار خواهد شد .عالقهمندان برای اطالع از شرایط شرکت در نمایشگاه
میتوانند به وبگاه جشنواره مراجعه فرمایند.

ج) مخاطبین جشنواره
 .1اساتید و مدرسان دانشگاهها
 .2دانشجویان دانشگاهها
 .3کارشناسان دانشگاهها

چ) نحوه شرکت در جشنواره
تمامی شرکتکنندگان میتوانند با مراجعه به سامانه جشنواره به آدرس  ،https://next1400.ut.ac.irفرم

الکترونیکی شرکت در جشنواره را تکمیل نموده و اثر خود را به همراه شناسنامه اثر ارائه شده آپلود نمایند و
در انتها ،کد رهگیری مربوط به خود را دریافت نمایند .همچنین در حین ثبتنام الزم است تعهدنامه اثر را
تأیید کنند؛ در غیر این صورت امکان ثبتنام نخواهند داشت.
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ح) شرایط الزم برای ارسال اثر

آثار تولیدی باید در راستای اهداف تبیین شده در بند (الف) و در محورهای اعالم شده در بند
(ب) ،با رعایت بندهای زیر باشد:
 نرمافزارهای پیشنهادی برای تولید محتوا ،شامل Autoplay ،Camtasia ،Storyline ،Adobe Captivate

و  Photoshopو  Flashمیباشد.
 آثار تولید شده باید قابلیت اجرا ( MP4 ،Mpeg ،AVI ،exeو )...بر روی هر سیستمی را داشته باشند.
بدیهی است آثاری که دارای این ویژگی نباشند ،مورد بررسی قرار نمیگیرند.
 محدودیت زمانی موردنظر برای محور فیلم کوتاه تجارب تدریس حداکثر  10دقیقه میباشد .بدیهی
است با توجه به طوالنیتر بودن فیلم ضبط شده از کالس ،الزم است مدت زمان آن با تدوین مناسب و
خالقانه ،کاهش پیدا کند.
 حجم آثار تولید شده برای جشنواره الزم است حداکثر تا  500مگابایت باشد و در صورتی که حجم اثر
بیش از این میزان باشد ،الزم است فایل آن در جایی آپلود و لینک دانلود آن ارسال شود.
 چنانچه محتوای ارائه شده به صورت نرمافزار بازی و سرگرمی تولید شده باشد ،بهتر است ضمن
هدفمند بودن باعث افزایش خالقیت و ابتكار در كاربران شده و همسو با تحوالت کتابهای درسی و
دانشگاهی باشد.
 در محورهای فوق ،محتواهای تولید شده باید تعاملی باشند و استفاده از چندرسانهای در آنها مزیت
است.
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 در هنگام ارسال اثر ،از شرکت کنندگان تعهد گرفته میشود که اثر ارسال شده به هیچ یک از مسابقات و
جشنوارههای مشابه به صورت موازی ارسال نشده باشد یا در جشنوارههای دیگر حائز رتبه نشده باشد.
بدیهی است در صورت مسجل شدن کسب رتبه یا ارسال موازی ،اثر ارسالی در هر مرحله از داوری،

مردود خواهد شد.
 هر شرکت کننده مجاز است فقط در یک محور به صورت فردی و در یک محور دیگری به صورت گروهی
شرکت نماید.
 در آثار منتخب گروهی به همه اعضای گروه لوح تقدیر اهداء خواهد شد اما چون جایزه به اثر تعلق
میگیرد ،بنابراین یک جایزه اهداء میشود .همچنین اعضای گروه نباید بیشتر از  3نفر باشد.
 اثر ارسالی در صورتی که کارگروهی باشد و ترکیب گروه نامتجانس باشد (ترکیبی از دانشجو ،استاد یا
کارمند) ،شغل نفر اول (دانشجو ،کارمند ،استاد) در ثبتنام مبنای تعیین گروه خواهد بود.
 اثری که در سال گذشته شرکت داده شده و حائز رتبه اول شده ،از دور مسابقات خارج خواهد شد.
 آثاری که مشکل اجرا داشته باشند ،دارای قفل یا رمز ورود باشند ،مغایرتی با شئونات مذهبی و ارزشها
حاکم بر جامعه داشته باشند ،از دور رقابت خارج میشود.
 در صورت مغایرت عنوان بخش شرکت داده شده با محتوا (عنوان اثر یا ثبت نام در یک بخش و
محتوای برای بخش دیگری باشد) ،اثر به دلیل مغایرت عنوان و محتوا حذف خواهد شد.
 محتواهای تولید شده در دستگاهها و سیستمعاملهای متعارف روز چه در کامپیوتر و چه در موبایل
باید قابل اجرا باشد .در غیر این صورت از فرآیند داوری خارج خواهد شد.
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 در صورت نیاز از سوی هیأت داوران ،دفاعیات تولیدکننده اثر خواسته خواهد شد.
 مسئولین برگزاری در مورد انتشار ،خرید یا معرفی اثر برتر با کسب مجوز از تولیدکننده تصمیمگیری
خواهند کرد.
 در صورت تصویب هیأت داوران ،بازخورد الزم به شرکتکنندهها به صورت انفرادی یا کلی ارائه خواهد
شد.
خ) سیاستهای تشویقی
 .1صدور تقدیرنامه کتبی برای برگزیدگان جشنواره
 .2اهدای جوایز نفیس و تقدیر از صاحبان آثار برتر (رتبههای اول تا سوم) در مراسم اختتامیه
اول هر محور  1 :میلیون ناموت  +تندیس مقام ّ
• اثر ّ
اول جشنواره  +تقدیرنامه
دوم هر محور  500 :هزار ناموت  +تندیس مقام ّ
• اثر ّ
دوم جشنواره  +تقدیرنامه
سوم هر محور  000 :هزار ناموت  +تندیس مقام ّ
• اثر ّ
سوم جشنواره  +تقدیرنامه
جوایز نقدی ویژه جشنواره :
• رتبه اول بهترین اثر  0 :میلیون ناموت
• رتبه ّ
دوم بهترین اثر  3 :میلیون ناموت
• رتبه ّ
سوم بهترین اثر  2 :میلیون ناموت
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د) تاریخهای مهم
و برنامه زمانبندی برگزاری جشنواره
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• مهلت ارسال آثار:

 0تیر لغایت  20مرداد 1400

• اعالم نتیجه بررسی آثار:

 20مرداد 1400

• شروع جشنواره :

 9شهریور 1400

• اختتامیه جشنواره :

 11شهریور 1400

ذ) اطالعات ارتباطی
شرکتکنندگان در جشنواره میتوانند جهت کسب اطالعات تکمیلی به آدرس وبگاه زیر مراجعه نمایند:
https://next1400@ut.ac.ir
همچنین پست الکترونیکی  next1400@ut.ac.irپاسخگوی شرکتکنندگان محترم خواهد بود.
دبیر جشنواره :مهندس حسین رضایی
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https://digital.ut.ac.ir

https://next1400.ut.ac.ir
next1400@ut.ac.ir
نشانی  :تهران  -بلوار کشاورز  -خیابان  16آذر  -ضلع شمالی دانشگاه تهران  -خیابان پورسینا  -پالک 15
کد پستی14176-35173 :
دورنگار)021( 88981870 :
تلفن)021( 88981871 :

