
 مدیریت مراکز یادگیری
 یادگیری دانشگاه مرکز

 

 

 

 

 تألیف:

 کتر اسماعیل زارعی زوارکید

 یئدانشیار دانشگاه عالمه طباطبا

 ابراهیم ابوالقاسمی

 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 نور آوای انتشارات

 1396 -تهران

 
  



 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 12خیابان، انقالب میدان، تهران ،  نظری وحید شهید خیابان، فروردین

 و 6: تلفهن  دوم طبقهه ، 99پالك 66480882: نمابر/  66967355

 مرکز یادگیری دانشگاه مدیریت مراکز یادگیری

 ابراهیم ابوالقاسمی - کتر اسماعیل زارعی زوارکید تألیف:

 آوای نور انتشارات: ناشر

 آرا: منیر السادات حسینیصفحه

 1396 اول: چاپ

 نسخه 500: شمارگان

 978-600-309-319-5 :شابك

 تومان 15000 قیمت                            است محفوظ ناشر برای حقوق کلیه  
  



 فهرست مطالب

 
                             فصل اول: کلی ات مرکز یادگیری

 11 ......................................................................................................................................................... مقدمه
 12 ...................................................................................................................................... تکنولوژی آموزشی

 19 ............................................................................................................................. رسانه ها و مواد آموزشی
 20 .................................................................................................................................. مرکز یادگیری  انواع

 21 ................................................................................. نقش رسانه ها و مواد آموزشی در تدریس ویادگیری
 

 فصل دوم: چگونگی ایجادمرکز یادگیری
 23 ......................................................................................................................................................... مقدمه

 25 ......................................................................................................................... مرکز مواد و منابع آموزشی
 26 .............................................................................................................................................مرکز یادگیری

 28 ....................................................................................... کارکرد و نقش مرکز یادگیری در جوامع امروزی
 29 .............................................................................................. مرکز مواد و منابع اموزشی یا مرکز یادگیری

 30 .................................................................................................... چرا اصوال به مرکز یادگیری نیاز داریم ؟
 30 ..................................................................................................اهمیت مرکز یادگیری در رابطه با مشاغل

 31 .......................................................................................................................................نیازهای اطالعاتی
 32 ......................................................................................................................... انهامرکز یادگیری در سازم

 34 ................................................................................................................................... انواع مراکز یادگیری
 35 ...................................................................................................... مزایا و محدودیت های مراکز یادگیری

 37 .................................................. نسبت مراکز مواد و منابع آموزشی ومرکز یادگیری با تکنولوژی آموزشی
 39 .......................................................................................... معیارهای مورد قبول برای یک مرکز یادگیری

 42 .................................................................................................................. فضا ومکان یک مرکز یادگیری
 46 .................................................................................................................. بخش های یک مرکز یادگیری

 

 دانشگاه فصل سوم: مرکز یادگیری
 47 ......................................................................................................................................................... مقدمه

 48 .............................................................................................................................. مراکز یادگیری دانشگاه
 48 ................................................................................................................... مرکز یادگیری دانشگاه اهداف

 49 ........................................................................ خدمات پشتیبانی مرکز یادگیری برای مدرسان دانشگاهها
 52 .................................................................................................. سایر فعالیت های مرکز یادگیری دانشگاه

 53 ............................................................................سازمان ها و نشریات مرتبط با مرکز آموزش و یادگیری
 53 .................................................................................................................. مرکز یادگیری در سطح جهانی

 55 .................................................................................................... دانشگاه جورجیا، یادگیری دانشگاهمرکز 
 59 ............................................................................. دانشگاه هاروارد ) درک بوک (، مرکز یادگیری دانشگاه
 60 ..................................................................................... دانشگاه کویین ) انتاریو (، مرکز یادگیری دانشگاه
 62 .......................................................................سان فرانسیسکو، دانشگاه کالیفرنیا، مرکز یادگیری دانشگاه
 64 ................................................................................بلومینگتون ، دانشگاه ایندیانا، مرکز یادگیری دانشگاه

 71 ........................................................................................................ دانشگاه کره ، یادگیری دانشگاه مرکز



 77 ............................................................................................ دانشگاه هنگ کنگ ، مرکز یادگیری دانشگاه
 78 ...................................................................... توکیو، پردیس ژاپن، دانشگاه تمپل، مرکز یادگیری دانشگاه

 81 ........................................................................................ معرفی مرکز یادگیری دانشگاه عالمه طباطبائی
 82 .............................. معرفی مرکز یادگیری دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی

 87 .................................. عرفی مرکز یادگیری دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه دانشگاه عالمه طباطبائی م
 89 ..................................... معرفی مرکز یادگیری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی 
 90 ...................................... معرفی مرکز یادگیری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبائی 

 91 ................................................. معرفی مرکز یادگیری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی 
 92 ............................................................. معرفی مرکز یادگیری دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی 

 93 .......................................................... معرفی مرکز یادگیری دانشکده بیمه اکو دانشگاه عالمه طباطبائی 
 94 ........................................... معرفی مرکز یادگیری دانشکده پردیس خودگردان دانشگاه عالمه طباطبائی 

 95 ................................................................................. تجربه های جدید آموزشی به کمک مرکز یادگیری 

 

 فصل چهارم: مطالعه تطبیقی مرکز یادگیری دانشگاه
 113 ...................................................................................................................................................... مقدمه  

 116 ........................................................................................................ یمؤلفه های مرکز یادگیری دانشگاه
 117.....................................................................................................یمحیط فیزیکی مرکز یادگیری دانشگاه
 117 ................................................................................................... ینیروی انسانی مرکز یادگیری دانشگاه

 118 ............................................................................................. یسیستم تشکیالت مرکز یادگیری دانشگاه
 118 ................................................................................. یمواد و تجهیزات مرکز یادگیری دانشگاهها،  رسانه

 119 ............................................................................................................ یدانشگاهمحتوای مرکز یادگیری 
 119 ................................................... بررسی تطبیقی مرکز یادگیری دانشگاه بر اساس مؤلفه های این مراکز

 143 ................................................................................................................................................. جمع بندی

 فصل پنجم: طرح جامع مرکز یادگیری دانشگاه
 145 ....................................................................................................................................................... مقدمه 

 145 ............................................................................................................ طرح جامع مرکز یادگیری دانشگاه
 161 ...................................................................................................... چارت سازمانی مرکز یادگیری دانشگاه

 167 ......................................................................................................... تصاویری از مراکز یادگیری دانشگاه
 173 ................................................................................................................................. فهرست منابع فارسی

 175 .............................................................................................................................. فهرست منابع انگلیسی

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



  



  



 پیشگفتار
های  در دانشگاه. یادگیری مطرح استاعم از مرکز فیزیکی والکترونیکی به عنوان یکی از منابع ، مرکز یادگیری، امروزه

برخهوردار اسهت و بهه عنهوان منهابع                                       مرکز یادگیری از اهم ی ت به سزایی ، معتبر جهان در کنار سایر امکانات وخدمات

مرکز یهادگیری  کند. در کتاب حاضر  می                           کارکنان و حت ی جامعه ارائه، به دانشجویان، استادان ی           خدمات مؤث ر، تکمیلی

. دانشگاه و چگونگی ایجاد آن معرفی شده و نقش آن به عنوان یکی از منابع یادگیری مورد تحلیل قهرار گرفتهه اسهت   

چگهونگی ایجهاد مرکهز    ،                                         ه                    پنج فصل است که در آن در باب موضوعات کلی ات مرکهز یهادگیری    کتاب حاضر مشتمل بر 

مرکز یادگیری دانشگاه و طرح جامع مرکز یادگیری دانشهگاه بحه    الۀ تطبیقی مط، مرکز یادگیری دانشگاه، یادگیری

مرکهز یهادگیری   ، المللهی بهین  ههای   مراکز یادگیری دانشگاه                                    در کتاب حاضر سعی شده است ضمن معر فی . شده است

مرکز یادگیری برای دانشگاه                                                                                  دانشگاه عالمه طباطبائی به عنوان یکی از مراکز یادگیری مل ی معر فی و چگونگی استقرار 

 . ه استدیطرح پیشنهادی ارائه گرد، در سطح دانشگاهها  و تجمیع مراکز یادگیری دانشکده

همچنهین از ایهن   . و مهدیران دانشهگاه مفیهد اسهت    ژوهشگران پ، استادان، مطالعۀ این کتاب برای همۀ دانشجویان

توان به عنوان یك منبع درسی برای دانشجویان رشتۀ تکنولوژی آموزشهی و مهدیریت آمهوزا عهالی بههره       می کتاب

 .  گرفت
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