
 های تحول دیجیتال و تشکل
فرهنگی و اجتماعی

ی، هنری، علیرضا صبا، دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگ
دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران



...یک خاطره

۲



ی کارکرد فناوری و هنرهاا
دیجیتااال شاای  ار دورا 

کرونا در تشکل ها
اطالع رسانی جانبی در شبکه های اجتماعی•
تولید و انتشار محتوای مبتنی بر رویداد•
انشجوییتولید محتوای دیجیتال در سطوح مقدماتی و اولیه در نشریات د•
(  بودنبه دلیل هزینه بر)استفاده در رویدادهای با تبلیغات گسترده •

۳



FR
فعالیت های دیجیتال در دورا  کرونا

انواع فعالیت های دیجیتال

(پخش زنده)نشست مجازی •
کارگاه مجازی•
حلقه مطالعاتی•
مسابقات مجازی•
تولید کلیپ•
تولید پادکست•
تولید نشریه•
 گرافی، اینوگرافی، موشن)تولید محتوای دیجیتال •

....(ووبالگ سایت، 

نشست مجازی

کارگاه مجازی

حلقه مطالعاتی

مسابقات مجازی
تولید کلیپ

تولید پادکست

تولید نشریه

تولید محتوای دیجتال 

۱۳۹۹نمودار پراکندگی انواع فعالیت در سال 

۴



شتر د مصرف بیشلتفرم های مور
تشکل های دانشجویی

تلگرام
اینستاگرام

اسکای روم
اسکایپ
آپارات
گوگل میت

سامانه های 
دانشگاه

توییتر ۵



FR

دالیلللل علللدم اوبلللال تولیلللد 
ال در محتوای تخصصی دیجیت

تشکل ها

هزینه بسیار باال•
عدم وجود دسترسی عمومی به امکانات حرفه ای•
عدم وجود آموزش های تخصصی به صورت عمومی در •

سطح دانشگاه
ورکمبود سیاست های تشویقی در سطح کالن کش•

۶



FR
شیشنهاداتی برای دورا  شساکرونا

یی به کارگیری ظرفیت اساتید و خبرگان تولید محتوای دیجیتال در آموزش به تشکل های دانشجو•
در سطح پردیس ها و دانشکده ها( نیروی متخصص و منابع و امکانات)به اشتراک گذاری منابع •
...(ی نمونه ودانشجو)توسعه توجه به مقوله محتوا و فعالیت دیجیتال در جشنواره ها و تمامی روش های تشویقی •
آسیب : مثال)بهبود کیفیت بسترهای موجود در برگزاری برنامه ها و در نظر گرفتن محدودیت های گروه های خاص •

(بینایی
ظرفیت هایی برای حفظ و ترویج تجربه های به دست آمده و اشتراک گذاری آن ها•
ایجاد ظرفیت های اینترنت کم بهاء برای فعالیت های حوزه مجازی•

۷



با سپاس ار توجه شما
ضا صبا علیر
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