کارگاه آموزشی
ویکی پدیا :کاربردها و نحوه توسعه
مشخصات کارگاه
عنوان کارگاه (فارسی) :ویکی پدیا :کاربردها و نحوه توسعه
عنوان کارگاه (انگلیسی):

شرح موضوع کارگاه (هدف ،چکیده ،نتایج:)... ،



در این کارگاه ،نخست به ارائه تاریخچهای از ویکیپدیا و نحوه کارکرد آن خواهیم پرداخت .سپس شرحی اجمالی از قوانین کلی
ویکی پدیا به دست خواهیم داد .پس از آن برنامه آموزشی ویکیپدیا و نقش دانشگاهها و گروههای آموزشی در گسترش این
دانشنامههای همگانی را توضیح خواهیم داد.

اهداف کارگاه آموزشی (حداکثر پنج هدف آموزشی را ذکر نمایید):







آشنایی با ویکیپدیا و نحوه کار آن
نشاندادن اهمیت ویکیپدیا در جهان امروز
آشنایی با قوانین کلی ویکیپدیا
آشنایی با سابقه برنامه آموزشی ویکیپدیا
ترغیب دانشجویان و اعضای هیأت علمی به مشارکت در برنامههای آموزشی ویکیپدیا

نتایج:
انتظار میرود پس از پایان کارگاه شرکتکنندگان شناخت کاملتری از ویکیپدیا و نحوهٔ ویرایش در آن پیدا کنند و نسبت به اجرای
برنامه آموزشی ویکیپدیا در دانشگاههای خود ترغیب شوند.

سطح کارگاه آموزشی  :پایه  پیشرفته
نوع کارگاه آموزشی  :علمی-بنیادی  فنی-کاربردی  مطالعه موردی-تجربی
سرفصلهای کارگاه:



ویکیپدیا چیست و چگونه کار میکند؟
تشریح برنامه آموزشی ویکیپدیا با هدف ترغیب دانشجویان و اعضای هیأت علمی به پیوستن به آن

موضوع کارگاه به کدامیک از محورهای همایش مرتبط است؟

مخاطبان کارگاه:
 مدیران ارشد فناوری اطالعات ،تحول اداری و برنامهریزی

 اساتید ،دانشجویان و پژوهشگران

 کارشناسان فنی و متخصصین فناوری اطالعات

 کارشناسان و متخصصین تحول اداری و بهبود روشها

پیشنیاز علمی/عملی مخاطبان :آشنایی حداقلی با اینترنت
کتاب(ها) ،مقاله(ها) یا وب سایتهایی که به شرکتکنندگان توصیه میشود قبل از حضور در کارگاه آموزشی مطالعه کنند:
زبان ارایه کارگاه  :فارسی

 انگلیسی

 4 ساعت

مدت زمان برگزاری 2 :ساعت

اطالعات پیشنهاددهنده
شخصیت حقوقی(موسسه/شرکت):

شخصیت حقیقی :آرش امامی

نوع موسسه/شرکت:

سمت شغلی :ویرایشگر باسابقه ویکیپدیای فارسی

حوزه فعالیت:

مدرک تحصیلی :دانشجوی دکتری تاریخ در دانشگاه بهشتی

پست الکترونیک:

پست الکترونیکarash.wikimedia@gmail.com :

ارائه دهندگان کارگاه
نام و نام خانوادگی

آرش امامی

سمت/مدرک تحصیلی

اطالعات تماس

ویرایشگر باسابقه ویکیپدیا – دانشجوی

Arash.wikimedia@gmail.com

مقطع دکتری در دانشگاه شهید بهشتی

سابقه برگزاری کارگاه یا سمینار آموزشی توسط پیشنهاددهنده
عنوان کارگاه/سمینار

نام کنفرانس یا سازمان

امکانات الزم برای برگزاری کارگاه
تجهیزاتی که انتظار دارید شرکتکنندگان به همراه داشته باشند:


ترجیحاً هر شرکتکننده یک لپتاپ متصل به اینترنت

زمان برگزاری

