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 المللی بینعلمی برگزاری رویدادهای  برای هایی پیشنهاد

 جهانی بیماری کرونا گیری همهدر شرایط 

 ماندانا سجادی

 المللی بینعلمی  های همکاریمدیریت و کارشناس  الملل بیندانشجوی دکتری روابط 

 دانشگاه عالمه طباطبائی

های اصلی جهانی در سال یکی از روند آنالین،ی ی رویدادهاارگیری جهانی بیماری کرونا، برگز با توجه به همه

های علمی ها نسبت به برگزاری رویداد تواند نوع نگاه و عملکرد دانشگاه می زیاد احتمال بهخواهد بود که  2020

این  تر گستردهگذاری اجتماعی برای جلوگیری از شیوع  لزوم رعایت فاصله پیش رو تغییر دهد. های سالرا در 

جدی انجام های  ره مفهوم رویدادهای علمی بازنگریهای بزرگ جهان دربا است تا دانشگاه بیماری سبب شده

برگزاری آنالین خود باشند.  علمی های گردهماییزاری های جایگزینی برای برگ و به دنبال شیوه دهند

دن امکان و با فراهم نمو را به گفتگوهای علمی واقعی تبدیل کند ها کنفرانس تواند میرویدادهای علمی، 

های  افرادی با ناتوانی و حتی ،تری از پژوهشگران ها برای طیف گسترده کنفرانس دسترسی به محتوای علمی

 ، عدالت آموزشی را تحقق بخشد. جسمی

بسیار  است و شمار هزینه کمنالین بسیار ارزان و در دسترس، برگزاری رویدادهای آ های آوری فنبه لطف 

در بزرگی  جویی صرفه ،این بر . افزونرادارندبرداری از آن  هرهامکان ب ،ح ملیبیشتری از دانشجویان در سط

المللی  های جانبی برگزاری رویدادهای بین رجی و بسیاری از هزینهاای سفر سخنرانان و میهمانان خه هزینه

منطبق با شرایط نیازهای  تأمینریزی و مدیریت صحیح، صرف تجهیز و  تواند با برنامه که می گیرد میصورت 

رو  پیشدر شرایط  المللی بینبرگزاری هرچه بهتر رویدادهای  برای پیشنهادهایی ،. در همین راستادموجود شو

 راهکارهای برگزاری رویداد و کلی پیش از برگزاری رویداد، های ریزی برنامهبخش  دودر است که  شده ارائه
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رسی و بر پیش روی نیز های چالشو  ها مزیتتالش شده تا همچنین در ادامه . شود میارائه  ،آنالین صورت به

 شود. بازگو

 

 :المللی بینبرگزاری رویدادهای علمی  ریزی برنامه راهکارها و پیشنهادهای عملی برایالف: 

به برگزاری بخشی از  99سال  شده ریزی برنامه المللی بین های همایشتشویق دبیران علمی  -1

برای برگزاری فیزیکی رویداد در سال  ریزی برنامهو  آزمایشی طور بهآنالین  صورت بهدادهایشان روی

مشخص شود که  دقیقاًهماهنگ و منسجم صورت بگیرد و  کامالً صورت بهباید  ریزی مهبرنااین  .آینده

است قرار  ها بخشآنالین را دارد و کدام  صورت بهبرگزاری امکان  همایش یک های بخشکدام 

 بحران صورت بگیرد. پایان حضوری و پس از صورت به

 و دریافت 1400برای سال  ها آنریزی  و برنامه یالملل زمان برگزاری رویدادهای علمی بینتمدید  -2

 . شده ریزی برنامهالمللی از پیش  بین های کنفرانسزمان برگزاری  برای تمدید های الزممجوز

المللی برای مشارکت در  بینی و ان و دعوت از اساتید برجسته داخلبرقراری تماس با سخنران -3

 . در سال پیش رو (المللی بین های کارگاهو  ها همایش، ها نشست) رویدادهای آنالین دانشگاه

آنالین در  صورت بهالمللی  های علمی بین ها و نشست ساتید دانشگاه به برگزاری کارگاهتشویق ا -4

  های موضوعی گوناگون حوزه

برای دبیران  ها کارگاهو  ها نشست، ها برابر با برگزاری فیزیکی همایشی پژوهش اتگرفتن امتیاز در نظر -5

 علمی رویدادهای علمی آنالین دانشگاه

، و اختصاص بخشی از این بودجه به مدیریت فناوری 99المللی سال  بین های همایشتخمین بودجه  -6

 ادهای آنالین اطالعات برای فراهم نمودن امکانات فنی، و سمعی و بصری ضروری برگزاری روید

و  ش)فراهم نمودن امکان پرس Q&Aپرسش و پاسخ صورت بهبرگزاری رویدادهای آنالین تعاملی  -7

برتر  های چهره ترجیحاً برای دانشجویان و استادان، آنالین با موضوعات علمی جذاب صورت به پاسخ

 آن رشته(
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 روزرسانی بهو  AV Support Service واحد پشتیبانی سمعی بصری آنالین، تشکیل کارگروه موقت -8

 سمعی بصری و ظرفیت اینترنت دانشگاه  تجهیزات

آنالین از سوی مدیریت  صورت بهریت رویداد برگزاری و مدی افزارهای نرمررسی و پیشنهاد بهترین ب -9

 فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه

 

 آنالین  صورت بهراهکارهای عملی برای ارتقاء کیفیت برگزاری رویدادها ب: 

های کمتری  یدادهای فیزیکی متداول از جذابیترویدادهای علمی آنالین ممکن است در مقایسه با رو ازآنجاکه

رویدادهای چه بهتر برگزاری هرو   مشارکت افزایش منظور هب برای مشارکت گسترده مخاطبین برخوردار باشند،

 :رسد میتوجه به نکات زیر ضروری به نظر  ،آنالین صورت بهعلمی دانشگاه 

 ها آنو تحلیل نقاط قوت و ضعف با جمعیت اندک  آنالین برگزاری آزمایشی چند رویداد -1

در مورد اینکه از  پیش از اجرای برنامه برنامه و مدیر فناوری دانشگاه ان علمی و اجراییتوافق دبیر -2

 آنالین خود استفاده خواهند کرد برای برنامه افزار نرمکدام 

 شده ضبطل ویدئوهای برای ارسا ها آنو درخواست از  گوناگون های رشته ینس با برترین متخصصتما -3

 المللی بین های نشستبرای برگزاری  شده ضبطسخنرانی خود و پخش آنالین ویدئوهای 

 ها آناز  ،المللی بین های همایش هماهنگی زمانی با سخنرانان خارجی نبا توجه به مقدور نبود -4

خود را ارسال نمایند تا در ساعت مقرر  شده ضبطویدئویی سخنرانی  فایلدرخواست شود تا 

 آنالین پخش شود. صورت به

 موجود های ظرفیتبا استفاده از  ناشنوایاننسخه مخصوص  دادن قرارامکان  -5

 شده ارسالگلیسی برای ویدئوهای از پیش تهیه زیرنویس فارسی و ان -6

 .ها نشستامکان برقراری چت میان مخاطبین رویداد در فواصل بین  فراهم نمودن -7

ه اهداف همایش و نکات کلیدی همایش دربار کنندگانیدئوی بسیار کوتاه از سوی برگزارضبط یک و -8

  ها آن مدنظر
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علمی میان دو استاد برجسته  های مناظره صورت بهدانشگاه  المللی بینعلمی  های نشستبخشی از  -9

 برگزار شود.

 چه بیشتر مخاطبین برای جذب هر تر جذاب های زمینه پیشباال و  باکیفیت های دوربیناستفاده از  -10

شخص کنند دوست دارند در دانشجویان، از دانشجویان بخواهیم خودشان م های ایدهجذب  -11

 د.آنالین برگزار شو ای همایش یا نشست چه زمینه

درباره نوع اجرا و محتوای  دگانکنن شرکت( از Commentفراهم آوردن امکان نظرخواهی ) -12

 برنامه

 یا چکیده مقاالت و پکیج همایش برای مقاالت از کتاب مجموعه ای نسخه فرستادن -13

 و رایگان الکترونیکی صورت بهآنالین  کنندگان مشارکت

 رسانی اطالعبرای  تبلیغاتی های کانالهمایش برای استفاده از  های بودجهتخصیص بخشی از  -14

 رویداد برگزاری

در  ها آنای آنالین و به اشتراک گذاشتن در رویداده شده ارائه های سخنرانیتهیه خالصه متنی از  -15

 فضای وب

 گوناگون های زبانسخنرانان خارجی با تهیه زیرنویس برای ویدئوهای ارسالی از  -16

که وجه خود را  کنندگانی مشارکتبه  QRکد اختصاصآنالین و  صورت به نام ثبتدریافت حق   -17

 .اند کردهپرداخت 

از  هرکداممتن  بتوانند کنندگان مشارکتای اینکه بر print-on-demandهای سرویساستفاده از  -18

 بگیرند. ، پرینتکه مدنظرشان بود هایی سخنرانی

تخصص داشته  web-streaming های حوزهاز کارکنان حوزه فناوری که در  پشتیبانی چندین تن -19

متخصصین حوزه  وقت تمام، از پشتیبانی شوند میآنالین برگزار  صورت بهکه  هایی همایش باشند.

ن فوت را بدو مسئلهت بروز هرگونه مشکل بتوانند فناوری اطالعات برخوردار هستند تا در صور

 میانگین سه تن طور به، اند شده بررسیتاکنون که  هایی همایشدر  وقت حل کنند. برای نمونه،

 online broadcast andمتخصص ) . یککردند میبرنامه پشتیبانی متخصص فناوری اطالعات از 
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web-hosting softwareمتخصص یک  ،متخصص تنظیم و مدیریت صدا برای شنوندگان (، یک

 موردنیازو ابزارهای فنی  افزار تسخ

 .کامل چک و تنظیم شوند طور بهفنی باید  همه تجهیزات برنامه، از برگزاری یک روز پیش -20

 ز شروع برنامه آنالین شوند و همها دقیقه پیش 15 کم دستدرخواست شود  کنندگان مشارکتاز  -21

ی برگزاری مشخص برا افزار نرماستفاده از یک  صورت درکنند.  خود را چک افزار نرمتنظیمات 

آنالین  کنندگان مشارکتبرای  افزار نرماز آن  از همایش، دستورالعمل استفاده رویداد، از دو هفته پیش

 همایش به اشتراک گذاشته شود. 

برای به  کنندگان مشارکت، تشویق آنالینمناسب هنگام پخش ویدئوهای  های هشتکاستفاده از  -22

 ن برنامه همایش و اخبار مربوط به آ تر گستردهچه هر گذاری اشتراک

، از دانشگاهیر طی پخش آنالین هر یک از رویدادهای د این بوده که دهاروارایده جالب دانشگاه  -23

استفاده شود و به مخاطبین اعالم شود  کرونادرباره بیماری  بخش آگاهی های کلیپ ویدئوو  ها گرافیک

 .برای ما مهم بوده است ها آنکه سالمت 

 

 آنالین صورت بهبرگزاری رویدادهای علمی  های مزیت

 نیست( مزاحم کسی دیگر کس هیچ) ها سخنرانیهنگام گوش دادن به  امکان حفظ تمرکز -1

 در همایش کنندگان مشارکتمخاطبین و  افزایش شمار -2

و  سخنرانان داخلی و خارجی در همایش به خاطر از میان برداشته شدن بعد مسافت افزایش شمار -3

 موانع سفر

 محیطی زیست های آلودگیکاهش  -4

 غیرضروری های هزینهحذف  -5

د برای مخاطبین و تحلیل مخاطب رویدا مندی عالقهداده درباره سطح تحصیلی و  آوری جمعامکان  -6

 رویدادهای آتی گذاری هدف
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 پیش روی برگزاری رویدادهای آنالین: های چالش

 علمی  های همایشمشارکت و حضور آنالین در  ناتوانی در ایجاد انگیزه برای -

 تکنیکیفنی و  های چالش -

 کامل فقدان پشتیبانی فنی  -

 وب همایش افزارهای نرمفاده از برای است یا سخنرانان کنندگان شرکتآگاهی فنی ناکافی شماری از  -

 در طول برنامه  ناتوانی از حفظ جذابیت همایش -

  وارد تازهشتیاق علمی برای دانشجویان کاهش شور و ا -

 

 د شد:نآنالین برگزار خواه صورت بهو  هکنسل شداخیر  های هفتهدر علمی که  های همایشاز  هایی نمونه

 the American Physical Societyآمریکا  متحده ایاالت بدنی تربیتگردهمایی سالیانه انجمن  -1

(APS) 

2- ContextSpace Science in   در دانشگاهUCL موکول شد. آنالین صورت بهو  یم ماهبه  لندن 

 20th annual meeting of Interdisciplinary) ای رشته میانسالیانه مطالعات  اجالسبیستمین   -3

19th-Century Studiesبرنامه همایش  چهارم یک مارس برگزار شود، 16ریخ ( که قرار بود در تا

 آنالین برگزار شد. صورت به

 

 آنالین آموزشی های کارگاهو برگزاری  ریزی برنامهبخش دوم: چگونگی 

علمی سخن گفتیم.  های نشستو برگزاری  المللی بینیدادهای این گزارش، درباره برگزاری رو در بخش نخست

های آموزشی  المللی، کارگاه رین شکل برگزاری رویدادهای بینتو شاید بتوان گفت سودمند رینت متداولاما 

برای دانشجویانی از کشورهای را  المللی بینیادگیری از دانش تخصصی اساتید برجسته که فرصت هستند 

های گسترده سفر در سطح جهانی و لغو  شرایط کنونی، با توجه به ممنوعیت. در کنند فراهم می گوناگون
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های آنالین  ، برگزاری کارگاهی کشورهای گوناگونها المللی از سوی دانشگاه بین های کارگاهبسیاری از برگزاری 

 است.  قرارگرفته موردتوجه

تخصصین دانش تخصصی و معرفت علمی م گذاری اشتراکهای آنالین روش بسیار خوبی برای به  کارگاه

 راحتی بهاکنون  1آموزش از راه دور های آوری فنهای گوناگون هستند. با توجه به در دسترس بودن  رشته

 آنالین برگزار نمود. صورت بهآموزشی را  های دوره توان می

دیجیتال ارائه  های برنامهاز راه ه به این صورت تعریف کرد: یک دوره آموزشی ک توان میکارگاه آنالین را 

ویدئو، متن، تصویر و اینفوگرافیک ارائه  از راه را موضوعات مشخص ٔ  درزمینهشود و دانش تخصصی  می

های مجازی و آنالین به دنبال بررسی عمیق و  متداول آموزش فیزیکی، آموزش های شیوه. برخالف دهد می

 ند. تعاملی یک موضوع بسیار مشخص هست حال درعین

پیشنهادی برای برگزاری  زمان مدتتمرکز دانشجویان، بهترین  و جلوگیری از کاهش وری بهرهحفظ  منظور به

 ها کارگاهای در این  متداول یک یا دو متخصص حرفه طور بهو  ساعت است. ۴ تا ۲آنالین بین  های کارگاه

المللی مجازی نیز با توجه  های بین المللی آنالین، در کارگاه رویدادهای بین . درست مانند دیگرکنند تدریس می

 وجود دارد. تر گستردهشدن بعد زمان و مکان، امکان جذب مخاطبین  اهمیت کمبه 

 :المللی بین های کارگاهته کاربردی درباره برگزاری چند نک

 

المللی، تعیین اهداف  موفقیت کارگاه بین کننده تعیینیکی از عوامل تعیین هدف برگزاری کارگاه:  -1

دقیق پاسخ دهند که  طور بهبرگزاری کارگاه است. برگزارکنندگان کارگاه آنالین باید به این پرسش 

 برندهدف و مقصودشان از برگزاری کارگاه آنالین چیست؟ این اهداف ممکن است از بهبود 

اد یا بهبود شهرت دانشگاه( تا ای )به معنای شناخته شدن ایده است شخصی یا حرفه سازی

. تعیین بربگیرندپیرامون یک موضوع خاص را در  گذاری سیاستسازی شبکه مخاطبین و  گسترده

کند تا پس از برگزاری کارگاه بتوانند میزان موفقیت آن را تحلیل  هدف به برگزارکنندگان کمک می

                                                           
1
 Distance Learning 
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ن در شرایط کنونی، صرف برگزاری آنالی های کارگاهبرای برگزاری  گذاری هدفکنند. بدترین نوع 

های از پیش  اگر هدف شما تنها این باشد که برنامه آنالین است. صورت بهیک رویداد، 

با ریزش مخاطب  احتماالًآنالین برگزار نمایید،  صورت بهشده را، برای اجرای وظیفه،  تعیین

  روبرو خواهید شد.

از هر چیز به تجهیزات مناسب صوتی و  موفقیت کارگاه آنالین، بیش و پیش تجهیزات مناسب: -2

های  گذاری در این زمینه بسیار حیاتی است. برخی مواقع برای کارگاه تصویری بستگی دارد. سرمایه

 آنالین بسیار مهم، حتی شاید بهتر باشد از استودیوهای ضبط تصویر و صدا استفاده نمود. 

است. اگر در خانه یا اداره مشغول  نکته مهم دیگر در همین زمینه، محیط ضبط صدا یا تصویر

تصویربرداری یا ضبط صدا هستید، باید فضایی با نور مناسب انتخاب کنید که تا حد امکان در 

باشد که حواس مخاطبین  ای گونه بهزمینه تصویر شما نباید  برابر صداهای بیرونی عایق باشد و پس

 را پرت کند

، باید شود میکارگاه آنالین شما در آن برگزار بستر مجازی که انتخاب بستر مجازی مناسب:  -3

و تناسب  شده ارائه( باشد. همچنین مسائلی همچون امنیت محتوای User friendlyکاربرپسند )

فنی و ارتباطاتی کشور شما، حیاتی هستند که در این زمینه الزم است  های زیرساختبا  اپلیکیشن

: همچون ریزی محتوا برنامهمشورت کنید.با یک متخصص فناوری اطالعات و ارتباطات  حتماً

پیرامون موضوع و  ریزی برنامهآنالین نیز الزم است  های کارگاهفیزیکی، در  های کارگاهبرگزاری 

به است الزم  ،با توجه به ماهیت مجازی کارگاه ،حال درعینمحتوای کارگاه از پیش صورت گیرد. 

ویدئوهای ارسالی درباره هر موضوع  زمان مدتریزی  رنامهب کات مهمی توجه شود، برای نمونه،ن

که ممکن که امکان آپلود، دانلود و استفاده بهینه برای گروه گسترده مخاطبین  ای گونه بهآموزشی 

 پرسرعت دسترسی نداشته باشند نیز فراهم باشد. است به اینترنت

قرار بگیرد،  یار مخاطبینگرافیکی در اخت صورت بهبر این، الزم است یک طرح درس  افزون

 چه نکاتی خواهد بود. بحث شامل گیری نتیجهدمه، محتوا و بدانند مق ها آنکه  ای گونه به
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تصاویر و  احتماالًو  ویدئو زمان مدتیان محتوا، آنالین مجازی، برقراری تناسب م های کارگاهدر  

ول بحث در در ط ها آنبسیار اهمیت دارد. جذب مخاطبین و حفظ تمرکز  ،متون به نمایش درآمده

تواند به هوشیار  ریزی منظم و مطلوب می دشوار است و برنامه کارگاهاین سبک از برگزاری 

 مخاطبین کمک شایانی کند. داشتن نگاه

باالیی برخوردار است.  آنالین از اهمیت های اهکارگدر نیز انتخاب موضوع  انتخاب موضوع: -4

بندی  ضروری است که سطح شود و ابموضوع باید بسته به نیاز مخاطب فضای مجازی انتخ

 رگاه آنالین برای مبتدیان برگزاربه این معنا که مشخص شود کا مناسب برای آن صورت بگیرد؛

اطبین بندی محتوا و موضوع برای تبلیغ و جذب مخ سطح .تر پیشرفته بادانشیا افرادی  شد خواهد

 ،شده تعییناشد که برای مخاطب ب ای گونه بهضروری است. موضوع باید  پیش از برگزاری رویداد

از ارائه موضوعاتی که  شود می. بنابراین توصیه را افزایش دهد ها آن مندی عالقهوده و شفاف ب

 بپرهیزید.  تکراری هستند،

و جذاب بودن موضوع کارگاه  فرد منحصربهدر کنار اهمیت  :شده ارائهموضوع  ٔ  درزمینهتخصص  -5

د. گویش شیوا و کلیدی برای جذب مخاطب هستن ، عاملها کارگاهسخنرانان نیز در این مجازی، 

اهمیت  فیزیکی دارای های کارگاه، بیش از ها کارگاهمخاطب در این نوع و جذب  توانایی سخنوری

 است. 

، ها کارگاه از گونه این. در فراتر از تدریس معمولی در کالس درس استبرگزاری کارگاه آنالین، 

زبانی=کرداری، مطلب خود  صورت بهو باید بتواند  نمایش است در حال اجرای یک نوعی بهاستاد 

دوربین عصبی و خجالتی  را کند. بنابراین افرادی که در برابرشیوه ممکن اج ترین جذابرا به 

 های کارگاهگزینه مناسبی برای تدریس در  ،تخصص و دانش بسیار باال باوجودشوند، ولو  می

، ای از مخاطبین سخن بگویید ارگاه آنالین برای طیف گستردهر کمجازی نیستند. اگر قصد دارید د

ید. استفاده بهتر است متن صحبت خود را بارها پیش از قرار گرفتن جلوی دوربین تمرین کرده باش

 تر جذاببه  تواند میها و محتوای اینترنتی مانند تصاویر، اینفوگرافیک، ویدئو از ابزارهای پشتیبان

 کند. توجهی قابلشدن بحث کمک 
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ریزی و ساماندهی کارگاه، باید مرحله تبلیغات را آغاز  پس از برنامه تبلیغات مناسب برای کارگاه: -6

آغاز شوند و در صورت امکان، از یک استراتژی بازاریابی  سرعت بهکنید. این تبلیغات باید 

 ازجملهدر بسترهای مجازی متفاوت،  ها آنمشخص پیروی کنند. شناخت مخاطبین و پیدا کردن 

تبلیغ  های راهتواند کمک شایانی باشد. یکی دیگر از  لینکدین، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ می

هدفمند  صورت بهبازاریابی از راه ایمیل است که اگر  های کمپینآنالین، تشکیل  های کارگاه

  صورت گیرد، نتایج خوبی به دنبال خواهد داشت.

 رکت در دورهباید گفت که ارائه گواهی ش ،ته پایانینک عنوان به گواهی شرکت در کارگاه: -7

. کند میجذابیت کارگاه و جذب هرچه بیشتر مخاطبین کمک شایانی  ضروری است و به افزایش

از مخاطبین کارگاه  وانت می . برای نمونه،دهد یمبار کارگاه را نیز افزایش ارائه گواهینامه، اعت

کارگاه ارسال کنند و در این صورت  برگزارکنندهمشخصی را انجام دهند و به ایمیل  خواست، کار

 خواهد شد.  فرستاده ها آنمیل برگزاری دوره برای گواهینامه شرکت و تک

آموزشی  های دورهو  کارگاهبرگزاری  سایت وببخش پایانی، فهرستی از چند  عنوان بهدر ادامه و 

ارائه رایگان  صورت به خود را های دورهبسیاری از ، کروناری بیماری گی که به علت همهالمللی  بین

ن سایت ، به صفحه آها دورهاست که با کلیک بر روی نام هر یک از  . گفتنیآورده شده است؛ دهند می

  :هدایت خواهید شد

 توضیحات نام

Class Central  گسترده از ادبیات و  در موضوعات دانشگاهیمجازی  های دوره دهنده ارائه

 مهندسی تا مطالعات زنان 

 گیری امورمالی برای همه، ابزارهای هوشمند برای تصمیمدوره:  برای نمونه

بیماری  گیری همهدرسی دانشگاه مریلند است که به علت  های دوره ازجمله

 .شود میرایگان برگزار  صورت به

و  برنده جایزه نوبل، شیلررابرت ، که توسط بازارهای مالیدوره:  طور همینو 

  شود میرایگان برگزار  صورت بهاستاد دانشگاه ییل 

https://www.classcentral.com/
https://www.classcentral.com/
https://www.classcentral.com/course/edx-finance-for-everyone-smart-tools-for-decision-making-4808
https://www.classcentral.com/course/financialmarkets-912
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Coursera   جهانی بیماری  گیری همهکه شهرت جهانی دارد، با توجه به  سایت وباین

 خود را رایگان کرده است. های دورهبسیاری از  ،کرونا

edX  نهاد آموزشی با  140بیش ازedX  های زبانبه  هایی دورهو  کنند میهمکاری 

 .شود میدر این پلت فرم ارائه  گوناگون

Yale و رایگان  آنالین صورت بهآموزشی خود را  های دورهاز  دانشگاه ییل، شماری

 و اند شده ضبط ییلآموزشی دانشگاه  های کالسدر  ها دورهاین  ارائه داده است.

 برای عموم آزاد است. ها آناستفاده از 

Rosetta Stone  برای یادگیری زبان خارجی دلخواه  ماهه سهیک دوره آموزشی رایگان

برای دوران مبارزه با بیماری کرونا  Rosetta Stoneدانشجویان، هدیه موسسه 

 .است

 

https://www.coursera.org/coronavirus
https://www.coursera.org/coronavirus
https://www.edx.org/course?source=aw&awc=6798_1586772926_c307b7d93a30c838c7df265b62e6a792&utm_source=aw&utm_medium=affiliate_partner&utm_content=text-link&utm_term=78888_Skimlinks
https://www.edx.org/course?source=aw&awc=6798_1586772926_c307b7d93a30c838c7df265b62e6a792&utm_source=aw&utm_medium=affiliate_partner&utm_content=text-link&utm_term=78888_Skimlinks
https://www.edx.org/course?source=aw&awc=6798_1586772926_c307b7d93a30c838c7df265b62e6a792&utm_source=aw&utm_medium=affiliate_partner&utm_content=text-link&utm_term=78888_Skimlinks
https://oyc.yale.edu/
https://oyc.yale.edu/
https://www.rosettastone.com/freeforstudents/
https://www.rosettastone.com/freeforstudents/

