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 مدیریتي چکیده 

 

در جهان، به علت سیییرعت باای انتقان آن با گذشیییت زمانی کوتاه، بسییییاری از  19با شییییوی ویرور کرونا و بیماری کوید 

سفندماه               شی را پیش گرفتند و در ایران نیز از ابتدای ا سات آموز س صیلی و مؤ ست تعطیلی تمام مقاطع تح سیا شورها  و  98ک

ها و مراکز آموزش عالی با مصییوبه سییتاد ملی مهارزه با کرونا، ی دانشییگاه، تمام99-98همزمان با آغاز نیمسییان دوم تحصیییلی 

آوری به   به فرصیییت روی ایجاد شیییده  رو، با انتخاب راههرد تهدیل تهدید       آموزش حضیییوری خود را متوقف کردندز از ای  

  گرفت:  ناوری قرارهای زیر در دستور کار معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فو با هدف های نوی  آموزشیروش

 های ناشی از توقف آموزش حضوری و نیز کنترن شیوی ویرور کرونا در جامعه  به حداقل رساندن آسیب -

 هاهای پدیدآمده در فعالیت آموزشی دانشگاهجهران کاستی -

 ها و مؤسسات آموزش عالی از مزایای آموزش الکترونیکیمندی دانشگاهبهره -

 الی در صورت تداوم مشکل ایجاد شده و در برخورد با شرایط مشابهتوان و آمادگی مراکز آموزش ع -

های غیرحضییوری در کشییور و در کنار  بندی رسیییده شیید که محوریت آموزشبا بررسییی انجام شییده در بدو امر، به ای  جمع

ستفاده از تمام فناوری  ش        ا شهختانه با پ شدز خو شی باید متکی بر آموزش الکترونیکی با شرفته آموز توانه دو دهه آموزش  های پی

های الکترونیکی و الکترونیکی در کشییور و حضییور همکاران و محققان ارزشییمندی در عرصییه فناوری اطالعات و آموزش  

شرفت      هم سیر پی شگاهی، در ای  م شمند جامعه دان سته   چنی  تالش جمعی و همکاری ارز شای شد، تا با توقف     های  صل  ای حا

ای    بخش مهمی ازای احتمالی در روند ارائه خدمات آموزشییی به حداقل برسییدز هها، آسیییبآموزش حضییوری در دانشییگاه

 :استبه شرح زیر ها و اقدامات عالیتف

 

 :کلیدیاقدامات 

 هاالف( توسعه و فراگیر شدن آموزش الکترونیکي در دانشگاه

 و تحصــی ت تکمیلي ها با مشــورت معاونان آموزشــيگیری درباره فعالیت آموزشــي دانشــگاه.  تصــمیم1

 سسات آموزش عالي ؤها و مهای مرتبط به دانشگاهها و صدور بخشنامهدانشگاه

های وزارت بهداشییت، درمان و آموزش پزشییکی به عنوان متولی قرارگاه کروناویرور ها ملزم شییدند از سیییاسییتدانشییگاه -

نامه و های مربوط به پایانها و پژوهشانجام آزمایش پیروی کنندز همچنی  نسیییهت به تعیی  تکلیف دانشیییجویانی که در حان    

 رساله خود هستند اقدام کنندز

 های کشورهای آموزشی با قابلیت تعمیم به مجموعه دانشگاهها و پیشنهادها درباره چگونگی تداوم فعالیتاخذ دیدگاه -
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افزاری و های سیییخت  تقویت زیرسیییاخت   های برخط و برون خط و ایجاد و  تدبیر برای مواردی همچون: توجه به آموزش    -

ها و ابزار آموزش غیرحضیییوری،  های آموزشیییی برای آشییینایی اعضیییای هیات علمی با شییییوه افزاری، برگزاری کارگاهنرم

ها و نیز تدبیر ها و امکانات بی  دانشیگاه و همرسیانی توانمندی « های الکترونیکیکارگروه تخصیصیی آموزش  »گیری با ارتهاط

 ها در ادامه نیمسان تحصیلیاستیبرای جهران ک

 هاارسان نمونه تجارب موفق دانشگاهی برای دیگر دانشگاه -

ها و موسییسییات آموزش عالی در دو محور: اقدامات انجام شییده و موانع احتمالی  گیری مسییتمر از دانشییگاههمچنی  گزارش -

 رو از نیمه اسفندماه تاکنون تداوم داردزپیش

 

 

 «الکترونیکي کارگروه تخصصي آموزش»از عملکرد .  تقویت و حمایت 2

سیییازماندهی مجدد و تعیی  جایگاه قانونی برای تشیییکیل کارگروه آموزش الکترونیکی و تشیییکیل جلسیییات به صیییورت                

ها، نیازها،  ها )توانمندیها، اخذ گزارش مسیییتمر از دانشیییگاهویدئوکنفرانس با حضیییور اعضیییای معرفی کارگروه به دانشیییگاه

اعضیییای هیات مدیره انجم   ای  کارگروه با برگزاری جلسیییات متعدد )ویدئو کنفرانسیییی( و اسیییتفاده از حضیییور  اقدامات(ز

سکو، نقش حلقه واسط و پیش      های الکترونیکی  برنده آموزشیادگیری الکترونیکی کشور و کرسی یادگیری الکترونیکی یون

 کندز های کشور را ایفا میدر سطح دانشگاه

 

ها از ترافیک مندی دانشگاهها و اقدام برای بهرههای آموزش الکترونیکي در دانشگاهخت.  تقویت زیرسا3

 رایگان اینترنت

ها و اعالم فهرسییت مورد تایید به سییازمان فناوری  های مورد تایید وزارت عتف و دانشییگاهروزرسییانی فهرسییت وبگاهتهیه و به

 اطالعات )وزارت ارتهاطات(

 های الکترونیکیها برای آموزشهای دانشگاهپژوهشی برای پشتیهانی از تأمی  زیرساختدرخواست از معاونت 

 

 ملي گیره نظرات پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مراجع تصمیم.  ارای4

فعالیت   در تعامل و هماهنگی با معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نظرات و راهکارهای مرتهط با -

ستاد ملی مهارزه با کرونا ارائه شدز از جمله محورهای پیشنهادی: جهران کالر    آموزشی دانشگاه   های معوق اسفندماه در  ها به 

ها طهق نظر وزارت  ادامه نیمسییان تحصیییلی، تعویق تقویم آموزشییی متناسییب با تاخیر آغاز فعالیت   و  99ایام تعطیالت نوروز 
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شت   انتقان امتحانات به بعد  برگزاری امتحانات به صورت الکترونیکی و در غی ای  صورت   و تحصیلیی در ادامه نیمسان  بهدا

 عادی شدن وضعیت بر اسار اعالم مراجع ذی صالحاز 

شگاه      - صادی مترتب بر دان سیب اقت سات آموزش عالی غیر دولتی   با توجه به آ س شنهادی    -ها و مو غیرانتفاعی، راهکارهای پی

 ها تدوی  و ارائه شدز  بخش و کاست  از ای  آسیببرای حمایت از ای

 

 هاب( بازنگری در مقررات آموزشي و تفویض اختیار به دانشگاه

 گر های تسهیل.  صدور بخشنامه1

 10توانند تا حداکثر ها صییرفام میها: بر پایه مقررات موجود دانشییگاهافزایش سییقف مجاز آموزش الکترونیکی در دانشییگاه -

ها مجوز داده شیید نسییهت متناسییهی از  رو به دانشییگاهدرور خود را به صییورت الکترونیکی ارائه دهند، از ای  درصیید برخی

 های خود را در همه درور و مقاطع تحصیلی به صورت الکترونیکی برگزار کنندکالر

 های آموزش الکترونیکیتسهیل تعامالت دانشگاهی و امکان مهمانی دانشجویان در دوره -

دکتری   دورهها و موسییسییات آموزش عالی مجاز شییدند با رعایت ضییوابطی امکان آموزش حضییوری دانشییجویان دانشییگاه -

 فراهم آورندز در ادامه نیمسانرا تخصصی 

صمیم            - شرایط منعطف و قابل ت صیلی با  سان تح شیابی پایان نیم شگاه   ضوابط برگزاری امتحانات و ارز سوی دان ها  گیری از 

 شدز تدوی  و ارائه

گیری و موارد مستلزم تصمیم  »های الکترونیکی در قالب سندی جامع و با عنوان   دستور العمل آموزشی با محوریت آموزش   -

تهیه و به عنوان راهنمای عمل در اختیار  « 98-99ها و مؤسسات آموزش عالی در نیمسان دوم     اقدام در حوزه آموزش دانشگاه 

 ها قرار گرفتدانشگاه

 (99فروردین  25منتهي به )روز  50ظرف برخي از دستاوردها 

ها و موسییسییات  های حضییوری در دانشییگاه های الکترونیک به جای آموزشدر پی انتخاب راههرد جایگزینی آموزش

های  آموزش عالی و پرهیز از هرگونه آسیییب به روند آموزش دانشییگاهی و کاسییت  از موانع، در مدتی کوتاه پیشییرفت  

 ای حاصل شد و دستاوردهای شایسته زیر وصون یافت:ارزنده
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  سار گزارش شده از بیش از   بر ا شگاه و مؤسسه آموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم،       50های ارسان  دان

درصد ایجاد شده است )درور نظری به طور      90تحقیقات و فناوری، بستر ارائه درور نظری به میزان بیش از  

 زشوند(درور دانشگاهی را شامل می درصد 90تا  85متوسط 

  های جهرانی خود را به صورت الکترونیکی  فروردی  ماه کالر 25درصد استادان تا  80به طور متوسط بیش از

ها برای اسییتفاده دانشییجویان همواره  کالراغلب های به طور کامل برگزار کردندز ازم به ذکر اسییت که فایل

 زموجود است

 های دولتی هسییتند، تاکنون به طور متوسییط از که تحت پوشییش ای  دسییته از دانشییگاه از مجموی دانشییجویانی

شگاه    ستر آموزش الکترونیکی برای افزون بر    سوی دان ستفاده از ب ستز        90ها امکان ا شده ا صد آنها فراهم  در

الکترونیکی   خطبرهای ها یا کامالم آماده ارائه بر بستر کالرتوان گفت که تمامی درور نظری ای  دانشگاهمی

ها به هستند و یا محتواهای درور به صورت آفالی  آماده شده و در اختیار دانشجویان قرار داردز ای  دانشگاه      

 زاندخوبی از نیمه دوم فروردی  بدون مشکل خاصی فعالیت آموزشی خود را از سر گرفته

 افزودن سییرورهای ازم، افزایش  های نرم افزاریهای الکترونیکی، طراحی محیططراحی بسییتر ازم آموزش ،

های ازم به اغلب اسیییتادان و مسیییاوان مرتهط برای چنی ، آموزشپهنای باند، همگی انجام شیییده اسیییتز هم

ای و متنی( تهیه و در های چند رسانهها داده شده و راهنماهای کار دانشجویان )به صورت فیلمبرگزاری کالر

 زاختیار آنها قرار گرفته است

  شگ سفند حدود    430اه پیام نور با حدود دان شجو تا نیمه ا شجویان خود )نزدیک به    10هزار دان  50درصد از دان

درصیید درور نظری را به  100فروردی  موفق شییدند  25هزار نفر( را پوشییش داده بود ولی با تالش تا تاری  

شش باای     شجو    90صورت الکترونیکی تعریف کنند و آمادگی پو صد نیازهای دان ها را به ها در ای  درردر

 زخوبی دارند و تمهیدات ازم هم در ای  زمینه انجام شده است

  شعهه در سراسر کشور،         600های تحت پوشش با حدود  کاربردی به علت ماهیت واحد -دانشگاه جامع علمی

اسیییفندماه   های الکترونیکی نداشیییتند و در دو هفته ابتدائیپیشیییینه و فعالیت درخور توجهی در حوزه آموزش

درصد از آنها امکانات و بسترهای را فراهم کرده بودندز اما با سرعت عمل و همتی که به کار بسته       10کمتر از 

ست تقریهام در حدود دهم فروردی  بیش از       شگاه توان صد از کالر  70شد ای  دان های درر را به آمادگی در

مراکز زیرمجموعه خود  های درسییی نظری را در تمام درصیید از برنامه 70فروردی  افزون بر  20برسییانند و تا 

 دهدزپوشش می

   شعهه در سراسر کشور داردز در ای        176دهد و هزار دانشجو را پوشش می   134دانشگاه فنی و حرفه ای حدود

سان     شگاه تا قهل از پایان  ستر آموزش    30حدود  98دان صد از ارائه درور بر ب شده  در های الکترونیکی آماده 
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درصد رسیده است و به خوبی امکان افزایش      60های زیادی که انجام شد اکنون به آمار باای  ه با تالشبود ک

 زدرصد از درور نیز وجود دارد 80تا بیش از 

 های الکترونیکی  دانشگاه آزاد اسالمی هم با داشت  حدود یک میلیون دانشجو از ابتدا بخشی را بر بستر آموزش

درصییید از درسیییها را بر ای  بسیییتر ارائه دهندز اکنون با  20حدود  98ل از پایان سیییان داشیییته و توانسیییتند تا قه

اند و در حان گسییترش آن هسییتند که بنا بر ها را آماده کردهدرصیید از درر 60های انجام شییده  باای تالش

 زدرصد خواهد رسید 90به افزون بر  99گزارش آن دانشگاه، تا پایان فروردی  

  هزار نفر از دانشییجویان کشییور را پوشییش   260آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی که حدود در مؤسییسییات

ها به طور متوسط با تأخیر   عمالم نسهت به سایر دانشگاه    ،موسسه   50دهند بر اسار گزارش دریافتی از حدود  می

م را فراهم ساختندز در حان  ها امکانات و بستر از درصد ای  دانشگاه   20کردند و در ابتدا حدود  اقدامبیشتری  

 اندزدرصدی داشته 50ها توفیق بیش از حاضر ای  دانشگاه

 

 نگاه به آینده

شگاه  سات آموزش عالی، تهدید کووید   با همراهی و تداوم برخورد فعان وزارت علوم و دان س صتی بی نظیر   19 -ها و مؤ به فر

های متنوی غیر حضییوری و باا بردن سییطح   رایه آموزشها برای ابرای تحون در آموزش عالی کشییور و تقویت زیرسییاخت 

آوری نظام آموزش عالی کشییور در مواجهه با شییرایط مشییابه احتمالی در آینده تهدیل شییده اسییتز با تجربه موفقی که به تاب

ست انتظار می    ستفاده    دست آمده ا شاهد تحون جدی در نگاه و ا ای  نوی  گسترده های از ظرفیت دولت و مردمرود در آینده 

 های کشور باشیمزآموزش در دانشگاه
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 دمهـــمق -1

در سطح کشور )همزمان با آغاز نیمسان دوم تحصیلی(،  98از ابتدای اسفندماه  19-با آغاز شیوی ویرور کرونا و بیماری کوید

ها و مراکز آموزش عالی با مصوبه ستاد ملی مهارزه با کرونا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با چالش چگونگی تداوم دانشگاه

های غیرحضوری برپایه فضای وب، مورد تأکید معاونت آموزشی رو توجه به آموزشاز ای های آموزشی مواجه شد و فعالیت

 قرار گرفتز علوموزارت 

ای حاصل شد تا با تعطیلی های شایستهخوشهختانه با تالش جمعی و همکاری ارزشمند جامعه دانشگاهی، در ای  مسیر پیشرفت

آید مروری است بر ات آموزشی به حداقل برسد و گزارشی که در پی میهای احتمالی در روند ارائه خدمها، آسیبدانشگاه

 ای  اقداماتز

 

 دفــه -2

 ها و نیز کنترن شیوی ویرور کرونا در جامعه به حداقل رساندن آسیب -

 هاهای پدیدآمده در فعالیت آموزشی دانشگاهجهران کاستی -

 الکترونیکیها و موسسات آموزش عالی از مزایای آموزش مندی دانشگاهبهره -

 توان و آمادگی مراکز آموزش عالی در صورت تداوم مشکل ایجاد شده و در برخورد با شرایط مشابه -

 

 يـرایاجهای امـگ -3

 اسفند( 4) ها و موسسات آموزش عاليصدور بخشنامه به دانشگاه .1

 کروناویرور قرارگاه متولی عنوان به پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت هایسیاست از پیروی تأکید بر -

 اخذ لزوم صورت در یا) استان درمان و بهداشت و پزشکی علوم هایدانشگاه مساوان تخصصی نظر اخذ با استان هر -

 .کند اقدام آموزشی مراکز فعالیت تداوم یا تعطیلی به نسهت( استان تأمی  شورای تایید
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 تکلیف تعیی  ضم  شود،می تعطیل پزشکی علوم هایدانشگاه از تهعیت به آنها در آموزشی فعالیت که هاییدانشگاه -

 ها،خوابگاه تخلیه با هستند، خود رساله و نامهپایان به مربوط هایپژوهش و هاآزمایش انجام حان در که دانشجویانی

 زکنند اقدام فضاها ای  ضدعفونی و بهداشتی اقدامات انجام به نسهت مشترک و عمومی فضاهای دیگر و هاغداخوری

 

های ها با حضور معاونان آموزشي دانشگاهدانشگاه آموزشي فعالیت درباره گیریتصمیم نشست .2

 اسفند( 7)مستقر در تهران 

 های تهران دانشگاه آموزشی وضعیت از گزارش ارائه -

 هایدانشگاهعمیم به مجموعه آموزشی با قابلیت ت هایفعالیت تداوم چگونگی پیشنهادها درباره و هااخذ دیدگاه  -

 کشور

 

 اسفند( 10) غیرحضوری هایآموزش به توجه ها برایصدور بخشنامه به دانشگاه .3

 های برخط و برون خطجه به آموزشها برای تودرخواست از دانشگاه -

 افزاریافزاری و نرمهای سختاختایجاد و تقویت زیرس -

 غیرحضوری آموزش ابزار و هاشیوه با علمی هیات اعضای های آموزشی برای آشناییبرگزاری کارگاه -

 «الکترونیکی هایآموزش تخصصی کارگروه»گیری با ارتهاط -

 هاها و امکانات بی  دانشگاهدیهمرسانی توانمن -

 ها در ادامه نیمسان تحصیلیتدبیر برای جهران کاستی -

 

  «الکترونیکي هایآموزش تخصصي کارگروه»تشکیل  .4

 و انتظارات در دوران مقابله با کرونافعان ساخت  کارگروه و بازتعریف نقش  -

 اسفند( و ایجاد هماهنگی 11عضا )تشکیل نشست به صورت ویدئوکنفرانس با حضور ا -

 انتخاب دکتر صفوی به عنوان مساون پیگیری و هماهنگی  -

 اسفند( و ایجاد هماهنگی 17تشکیل دومی  نشست کارگروه به صورت ویدئوکنفرانس ) -

 اسفند( 19ها )خطاب به دانشگاهنامه کارگروه صدور توصیه -

 ها، نیازها، اقدامات(ها )توانمندیها، اخذ گزارش مستمر از دانشگاهمعرفی به دانشگاه -

 

 ها از ترافیک رایگانمندی دانشگاهاقدام برای بهره .5

  هارد تایید وزارت عتف و دانشگاههای موروزرسانی فهرست وبگاهتهیه و به -

  /اسفند( 17و  14به سازمان فناوری اطالعات )در دو مرحله اعالم فهرست مورد تایید  -

  دستور سازمان فناوری اطالعات ایران به سازمان تنظیم مقررات و ارتهاطات رادیوئی برای اقدام در ای  زمینه -
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 هادانشگاه در هازیرساخت پیگیری برای تقویت .6

 /اسفند( 17های الکترونیکی )ها برای آموزشای دانشگاههدرخواست از معاونت پژوهشی برای پشتیهانی از تأمی  زیرساخت

 ها گیری از دانشگاهگزارش

 و درخواست ارسان گزارش در دو محور: 1398ماه  اسفند 19ها و موسسات آموزش عالی در دانشگاه ارسان نامه به

 اقدامات انجام شده )در قالب جداون درخواستی( -

 روموانع احتمالی پیش -

 با دانشگاه آزاد اس مي هماهنگي .7

ای به رئیس دانشگاه آزاد اسالمی خواسته با توجه به شمار فراوان دانشجویان مشغون به تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی در نامه

مندی از ترافیک رایگان اینترنتی، ضم  ارائه مشخصات فنی سرورهای آموزش الکترونیکی آن دانشگاه برای بهرهشد تا 

 اسفند( 21رو در فرآیند آموزش الکترونیکی ارائه دهندز )اقدامات انجام شده و موانع احتمالی پیشگزارشی از 

  مشارکت در نشست وزرای علوم کشورهای درگیر کرونا .8

الملل در نشست مشترک مقام وزیر در امور بی با هماهنگی انجام شده از سوی یونسکو، معاون آموزشی وزیر علوم به همراه قائم

به صورت ویدئوکنفرانسی شرکت کرده و گزارشی از اقدامات انجام شده  19-وزرای علوم کشورهای درگیر با بیماری کووید

 اسفند( 20از سوی ایران ارائه کردندز )

 ها صدور بخشنامه برای افزایش سقف مجاز آموزش الکترونیکي در دانشگاه .9

درصد برخی درور خود را به صورت  10توانند تا حداکثر ا صرفام میهکه بر پایه مقررات موجود دانشگاهبا توجه به آن

های حضوری و با عنایت به اینکه ممک  است در ادامه نیمسان تحصیلی نیز امکان برگزاری کالرالکترونیکی ارائه دهند، 

آمده نسهت متناسهی ه شرایط پیشها به آنان مجوز داده شد با توجه بای به معاونان آموزشی دانشگاهبا صدور نامهمیسر نهاشد، 

 اسفند( 24های خود را در همه درور و مقاطع تحصیلی به صورت الکترونیکی برگزار کنندز )از کالر

 ارسال مجموعه علمي تهیه شده برای حفظ و ارتقای کیفیت آموزش در دوران مقابله با کرونا  .10

کشور باید به منظور اصالح روندهای گذشتۀ آموزش عالی رخ دهد العاده در وضعیت فوقکنونی  مجموعه اقداماتاز آنجا که 

 تا جامعه دانشگاهی با اطالی و ها تهدیل شود، ضرورت داشتفرصتی برای دانشگاه گیری کرونا، بهتا تهدید ناشی از خطر همه

ا علمی متخصص کشور، بعلمی با مشارکت اعضای هیات  مجموعهبه صورت آگاهانه در ای  مسیر گام برداردز به ای  دلیل 

اعضای هیات علمی و  هدف ارایه برخی نکات تربیتی و روانشناختیِ مهم، هنگام استفاده از شیوه آموزش غیرحضوری، ویژه

 (1399فروردی   27ها ارسان شدز )همکاری کردند که برای دانشگاهها دانشگاه های آموزشیمدیران گروه

 های الکترونیکيآموزشها از منظر بندی دانشگاهدسته -4

 توان در سه دسته برشمرد:ها و موسسات آموزش عالی را میدانشگاه 
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های الکترونیکی )یادگیری الکترونیکی( را در مقاطع مختلف های آموزشهای گذشته دورههایی که از ساندانشگاه (1

اند آموزش الکترونیکی برخوردار بودهکردندز ای  مراکز آموزش عالی که از تجربه ازم در فرآیند تحصیلی ارائه می

 توان شامل دو گروه دانست:را می

های دولتی مانند: تهران، شیراز، صنعتی امیرکهیر، صنعتی خواجه نصیرالدی  طوسی، علم و صنعت، الف( دانشگاه

ونیکی های یادگیری الکترفردوسی مشهد، اصفهان، هرمزگان و سیستان و بلوچستانز ای  گروه افزون بر دوره

اکنون نیز بدون وقفه داد و همها را تشکیل میهای آن دانشگاهدرصد از دوره 10طور متوسط کمتر از که به-قهلی

های الکترونیکی برخط یا ضهط های حضوری نیز کالردرصد از دوره 90اند برای بیش از ، توانسته-ادامه دارد

از اوایل  هاهای دانشگاهی الکترونیکی حاصل تالشهای آموزشخط( تشکیل دهندز ای  فعالیتشده )برون

 ستزتا تاری  تهیه ای  گزارش ا 98اسفندماه 

های کامالم الکترونیکی و از راه دور مانند پیام نور و جامعه المصطفی و موسسات غیرانتفاعی آموزش ب( دانشگاه

که ای  گروه همان روند اولیه ای و نور طوبی همهر الهرز، ایرانیان، فاران مهر دانش، برخط، رایانالکترونیکی مانند 

 اندزهای الکترونیکی خود را ادامه دادهدوره

هایی که تجربه دوره آموزش الکترونیکی رسمی قهلی را نداشته اند ولی متخصصان و یا حداقل دانشگاه (2

های همدان، برای نمونه دانشگاهاند که به مدد آن بتوانند به سرعت با شرایط تازه منطهق شوندز هایی داشتهزیرساخت

هفته توانستند امکانات ای مجرب ظرف یکهای حرفهبیرجند و لرستان و کردستان که با کمک گرفت  از شرکت

شده را فراهم کنند و با روندی سریع و صعودی به سمت فراگیری های زنده مجازی یا ضهطبرای برگزاری کالر

ها به شیوه الکترونیکی در حان ارائه درصد آموزش 70تا  30اکنون از وه همها حرکت کنندز در ای  گرای  آموزش

 استز

اند و متخصص های آموزش الکترونیکی نداشتههایی اعم از دولتی یا غیر انتفاعی که هیچ تجربه ای در دورهدانشگاه (3

های دولتی کاربردی و دانشگاه-یهای غیر انتفاعی حضوری و اغلب دانشگاههای علماندز دانشگاههم در اختیار نداشته

اندز ای  گروه در حان مشاوره و رایزنی برای های کوچک از ای  دستهنفری( در شهرستان 2000تا  1000کوچک )

 های ارائه دهنده خدمات هستندز تر و شرکتهای بزرگدریافت خدمات توسط دانشگاه

 

 

 گذری بر نتایج  -5

شکیل  با شگاه  همراهی و «الکترونیکی هایآموزش تخصصی    کارگروه» ت سات    و هادان س  زمان کمتری  در عالی، آموزش مو

 .شد اجرایی و عملیاتی هادانشگاه غیرحضوری هایآموزش فرآیند و شد برقرار آموزشی مراکز بی  مناسهی ارتهاط ممک 

  انجام  به  را زیر اقدامات   مختلف های  دانشیییگاه  و الکترونیکی یادگیری  کارگروه  ماه،  اسیییفند  نیمه  روزهای  طی زمینه  ای  در

 رساندند:
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 راستای در کمتر امکانات با هایدانشگاه هدایت و مشاوره راهنمایی، برای علوم وزارت سوی از نمایندگانی معرفی( الف 

 نیاز بدون هاآموزش ای  از دانشجویان مندیبهره و دانشگاهی درور ارائه برای الکترونیکی هایآموزش بسترهای از استفاده

 همراه تلف  امکانات از استفاده با حتی و منزن از خروج به

 گرفتند پیش در خدمات متنوی ارائه و بخشیدن سرعت برای همزمان صورت به را متنوعی هایروش مختلف هایدانشگاه(  ب

 :از عهارتند که

 حضوری هایدوره دانشجویان سایر اختیار در آن دادن قرار و قهلی شده مهیا الکترونیکی درور ارائه -

 (برخط) دور راه از زنده هایکالر برگزاری -

 دانشجویان برای زمانی محدودیت بدون و وقت از خارج آن گذاشت  اختیار در و استادان توسط هاکالر و هاآموزش ضهط -

 خط(برون)

 دانشجو و استاد تعامل هایراه معرفی -

 مثهت یکل یریگاست اما جهتمتفاوت بوده ،مختلف یهاسرعت عمل و امکانات دانشگاه، اقدامات متناسب با تجربه  یالهته ا

دانشگاه مختلف به صورت زنده و همزمان   یچنددر  یصدها کالر درس در نخستی  هفته در یک نگاه، زاثربخش است و 

 ز برخیدندها شرکت کردر کالر نترنتیا قیاز طر برخط و همزماندانشجو به صورت  1000از  شیب تابرگزار شد و همزمان 

ز از قرار دادند انیدر دسترر دانشجو یزمان تیبدون محدودو خط بروناز درور را ضهط کرده و به صورت  یادیتعداد ز زین

بدون  ی خود راهادورهرا در برنامه داشتند،   یکیالکترون یهادوره انیارائه خدمات به دانشجو پیشتر هم که ییهادانشگاهطرفی 

 بخشیدندزگسترش  داده و همچنان ادامه یوقفه ا چیه

درصد جمعیت  70های بزرگ و نیز دانشگاه پیام نور، بیش از توان گفت که با توجه به آمار باای دانشگاهطور خالصه میبه

س از تعطیالت صورت الکترونیکی هستند و دیگران نیز تا پدر حان دریافت خدمات به علومدانشجویی تحت پوشش وزارت 

 نوروز امکان ارائه خدمات را خواهند داشتز

توان حان برای نمونه میاستز با ای ها سرعت متفاوتی داشتهمیزان آمادگی استادان و مدیران دانشگاهاقدامات متناسب با   یالهته ا

طور همزمان در یک ساعت هها باند و در برخی دانشگاهکالر مجازی تعریف کرده 1000ها بیش از گفت برخی دانشگاه

گیری و اندز ای  آمار با توجه به زمان کم تصمیمهای زنده حضور داشتهخاص تا دو هزار نفر دانشجو روی خطوط کالر

های مرتهط در های مجرب و شرکتهدایت موضوی در مواجهه با بحران، نشانگر سرعت عمل و توانمندی مطلوب دانشگاه

 ارائه خدمات استز

ها برای ارائه ای  خدمات های حرفه ای همکار دانشگاههای الکترونیکی و سنتی و نیز شرکتم دیگر آمادگی دانشگاهنکته مه

اندازی سرویس توان گفت با تجربه حاصل شده در طون دو هفته اخیر، امکان راهطور خالصه میبه کشورهای همسایه استز به

های متقاضی روز، امکان راه اندازی یک سرویس کامل آموزش الکترونیکی برای دانشگاه 3ارائه کامل خدمات ظرف حداکثر 

 کشور وجود داردز داخل و خارج از 
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 های دریافتيبرپایه گزارش برداری از آموزش الکترونیکيبهرهمیزان  -6

ها و موسسات آموزش عالی کشور به ستاد وزارت به تدریج در حان های کامل و جامع از همه دانشگاهگزارشمرحله دریافت 

قرار گرفته است  اختیار معاونت آموزشی وزارت علومدر  فروردی  20هایی که تا استز با ای  حان و با استناد به گزارش انجام

 های الکترونیکی، موارد زیر را استنتاج کرد:توان ضم  اذعان به کامیابی در توسعه آموزشمی

تحت پوشش  درصد از دانشجویان 90قریب به شود که دانشگاه دولتی چنی  دریافت می 70های دریافتی از حدود از گزارش

 اندزهای الکترونیکی قرار گرفتهآموزش

کاربردی( -هایی که دارای شعهی در سراسر کشور هستند )پیام نور، فرهنگیان، فنی و حرفه ای، جامع علمیدانشگاهای  نسهت در 

 گیردزدرصد از جمعیت دانشجویی را در بر می 70به طور میانگی  باای 

های به حرکت به سمت آموزش عیرحضوری، بر اسار گزارشاقدام مدت زمان نسهتام کوتاه ای  همان طور که گفته شد ظرف 

کشور  بزرگهای به ویژه دانشگاهو  است ها با شرایط پدید آمده مناسب بودهقدرت و سرعت انطهاق دانشگاه دریافتی،

ی عال نظام آموزشفرایند آموزش وفق دهند و از آسیب به  فوق العادهاند به خوبی و تا حد قابل قهولی خود را با وضعیت توانسته

 زممانعت کنند

 

 هاموانع و چالش -7

 

توان به ضعف در کیفیت ارتهاطات اینترنتی در برخی است که از آن میان میدر ای  میان برخی موانع و تنگناها نیز مشهود بوده

های های خدمات اینترنتی، فیلترینگ و محدودیتهزینهمناطق کشور، کمهود سرعت و پوشش خدمات اینترنتی، باا بودن 

 ، عدم دسترسی برخی دانشجویان به زیرساخت ارتهاط اینترنتی،های اجتماعی خارجیافزارها و شهکهموجود در استفاده از نرم

 های الکترونیکی اشاره کردزآشنایی برخی استادان با آموزشو نیز کم

های ترافیک ریزی برای کاهش هزینهی برنامهاطالعات در راستا یوزارت ارتهاطات و فناور ستهیاقدام شا الهته در ای  زمینه

گیگا  100ویژه آن که فراهم شدن ز بهدر خور توجه است هادوره  یاز ا ی بهترمندبهره یبرا انیو دانشگاه انیدانشجوارتهاطات 

ها و بههود را در اختیار دانشجویان در جهت کاهش هزینهبایت اینترنت رایگان برای همه اتصاات خانگی، تسهیل مناسهی 

ها نیز در حان محاسهه میزان ترافیک اضافه استز از سوی دیگر وزارت ارتهاطات برای دانشگاهارتیاطات اینترنتی قرار داده

 مند شوندزشده است تا آنها از ترافیک رایگان بهرهتحمیل

 

توان اذعان داشت کمتری  آسیب جامعه دانشگاهی و ستاد وزارت و نهادهای مرتهط میپدیدآمده در  یهمدلبا ای  توصیف و با 

شود که ضروری است های آموزشی دانشگاهی شاهد هستیم و الهته تأکید میرا پیامد شیوی ویرور کرونا در فعالیت

های الکترونیکی با توجه به موزشگذاری شایسته و کالنی از سوی دولت از منظر زیرساختی، قانونی و حمایتی برای آسرمایه

 تحوات جهانی در آینده نزدیک صورت پذیردز
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 ها استع م مداوم و منظم گزارش عملکرد دانشگاه -8

اقدامات انجام شده )در قالب جداون درخواستی از جمله تعداد افزون بر تا ها و موسسات آموزش عالی خواسته شد از دانشگاه

موانع احتمالی ، (های الکترونیکی،زززتحت پوشش آموزشهای برگزار شده به شیوه الکترونیکی، تعداد دانشجویان کالر

  به طور بسیار فشرده در باا ارایه شدزهای دریافتی گزارشخالصه د که را نیز برشمارن روپیش
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 معاونت آموزشی

 ریزی آموزش عالی دفتر برنامه

 

 های کشور های اساسی در حفظ کیفیت آموزشی دانشگاهنکته

 در شرایط مقابله با کرونا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1399فروردین 
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 آمدپیش در

با شرایط دشواری رو به رو شدند که ناشی  1398-1399ها و مؤسسات آموزش عالی در نیمسان دوم دانشگاه

بودز با در  COVID-19گیری ویرور کرونا و گسترش بیماری از اعالم وضعیت فوق العاده در کشور به دلیل همه

گیریِ ای  ویرور در همه ارکانِ زندگیِ مردمِ جهان، نظر گرفت  پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و  فرهنگیِ همه

استز آنچه از نگاه نظام « آموزش»است، یکی از کارکردهای ملی که به شدت از بحران کنونی اثر پذیرفته 

آموزش عالی کشور، اکنون و در ای  مرحله  اهمیت دارد، موضوی پیشگیری از انقطای جریان ورود و خروج 

بندی رایج دانشگاهی کشور و در کنار آن تأکید و تمرکز بر موضوی آموختگان در نظام زماندانش-دانشجویان

 استز « بهداشت روان دانشجویان»ی و «یادگیری مدیریت فرایند»ی  «کیفیت آموزش»

آموزش عالی فرایندی اجتماعی است که مستلزم حضور استادان و دانشجویان در کنار همدیگر استز کالر  

گیردز در ای در آن صورت میهای گستردهدرر، یک فضای روانی اجتماعی است که در شرایط طهیعی تعامل

گیری بیماری مورد تأکید است، زمینه بروز گذاری اجتماعی برای کنترن همهلهالعاده کنونی که فاصوضعیت فوق

یادگیری نیز مساعد خواهد بودز بدون توجه به الزامات رفتاری و عملکردی -مشکالت در فرایند پیچیده یاددهی

ی  «کیفیت آموزش»موضوی  3ها که اثرگذارتری  عامل انسانی در هر از سوی اعضای هیات علمی دانشگاه

هستند اثرات کرونا از مرزهای جسمی و فیزیولوژیک « بهداشت روان دانشجویان»ی و «مدیریت فرایند یادگیری»

گذاری اجتماعی که با هدف حفظ سالمتی جسمی پیشنهاد شده است به ضد خود بدن فاصلهکند و گذر می

ریزان درسی در ای  ناسان بالینی و برنامهششناسان تربیتی، روانهایی که روانشودز بدون توجه و مراعات نکتهمی

که با  (e-learning( و یادگیری الکترونیکی )distance educationکنند، شیوه آموزش از دور )باره توصیه می

به تنش و فشارهای عصهی، برخوردهای ناهنجار  شود،گذاری اجتماعی ترویج میهدف حفظ قاعده فاصله

شود که ممک  است موج جدیدی از بحران را هایی مانند اینها منجر میآسیب گیری روانی، واجتماعی، فاصله

حفظ »و « کیفیت آموزش»در آموزش عالی پدید آوردز از آنجا که مالحظه مسایل مهتالبه آموزش عالی در حوزه 

یشگیری از ریزی آموزش عالی است، ای  سند با هدف پبر عهده دفتر برنامه« یادگیری-استاندارد فرایند یاددهی
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دانشجو در فضای آموزش غیرحضوری و -های مرتهط و تقویت ظرفیت سازگاری استادبروز و تشدید آسیب

 یادگیری الکترونیکی تهیه شده استز  

ارایه شده « یفیت آموزشک»بخش تهیه شده استز در بخش نخست نکات کلیدی در رابطه با  3ای  سند در 

رنامه درسی و طرح درر توسط اعضای هیات علمی استی بخش دوم بر است که هدف آن اجرای مورد انتظار ب

یادگیری و با تکیه بر ضرورت -متمرکز است که با نظر به پیچیدگی فرایند یاددهی« مدیریت فرایند یادگیری»

گذاری اجتماعی تهیه شده استی و در بخش سوم موضوی دانشجو در وضعیت فاصله-حفظ و تقویت تعامل استاد

در دنیای مجازی مورد نظر بوده است که در آن نکات مرتهط با حفظ و بههود بهداشت « روان دانشجویانبهداشت »

 روان دانشجویان ارایه شده استز

: آقای دکتر عهداهلل معتمدی، 1ضم  قدردانی، در تهیه ای  سند از مشورت ای  همکاران بهره گرفته شده است

ریزی و گسترش آموزش عالی یی و مدیر کارگروه تخصصی برنامهدانشیار روانشناسی دانشگاه عالمه طهاطها

روانشناسیی و آقای دکتر علی مشهدی،  استاد روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد )همکاری در بخش سوم(ی و 

 آقای دکتر حسی  کارشکی، دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد )همکاری در بخش دوم(ز 

 

 ریزی آموزش عالیدفتر برنامه                                                           

 

 

 

 

                                                           
همکاران ها، امکان دسییترسییی به دامنه بزرگتری از در تهیه ای  سییند به دلیل محدودیت زمانی و شییرایط ویژه فعالیت سییتاد و دانشییگاه 1

 ها و مؤسسات آموزش عالی کشور وجود نداشتزمتخصص در دانشگاه
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 بازاندیشي در مدیریت ک س 

های دانشجویان برای شرایط طهیعی و آموزش ها، منابع یادگیری و روش سنجش آموختهبرنامه درسی، سرفصل

های غیرحضوری باید در آن انعطاف به خرج دهید را که در ضم  آموزشحضوری تنظیم شده استز مواردی 

بشناسیدی درباره آن با همکاران و مدیر گروه آموزشی خود مذاکره کنیدی و برنامه درسی قابل اجرا در وضعیت 

آموزش غیرحضوری را برای اجرا در نیمسان تحصیلی تهیه کنیدز برای مثان به دلیل ماهیت انفرادی آموزش 

های طوانی با مهاحث زیاد و پرحجم موجب خروج فیزیکی یا روانی دانشجو از کالر یرحضوری، کالرغ

خواهد شدی به همی  سهب باید محتوای ضهط شده در هر جلسه کالر برون خط و یا ارایه شده در کالر برخط 

 را کوتاه تهیه و تنظیم کنیدی

 ریتأکید بر خلق فضای یادگیری شبیه به ک س درس حضو

ای از آموزش الکترونیکی و که آمیزه( blended learningارایه برنامه درسی با استفاده از آموزش ترکیهی )

تری  شیوه آموزش استز اما از آنجا که در حان حاضر امکان آموزش حضوری وجود حضوری است، اثربخش

ده کنید که بیشتری  شهاهت را به  هایی استفاندارد یا بسیار محدود است، در آموزش الکترونیکی از میانجی

-افزارهای مورد تأیید دانشگاه خود در قالب سایر شیوه، نرمgoogle classroomآموزش حضوری داردز وبینار، 

های حضوری ایجاد شودز تا جای ممک  اجتماعی شهیه کالر-های زنده را در اولویت قرار دهید تا فضای روانی

خط، به نحوی  رفتار کنید که در شرایط طهیعی و در شده در ارتهاطات برون در کالر برخط یا در محتوای ضهط
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تری  نکته ای  است که استاد چهره و احساسات خود را نشان بدهد تا بر انگیزه دهدز مهمکالر درر رخ می

 حضور و فعالیت دانشجویان در کالر تأثیر بیشتری بگذاردی

 ابزار آموزشتوجه به برابری در دسترسي دانشجویان به 

اطمینان داشته باشید که همه دانشجویان کالر در ارتهاطات برخط از دسترسی برابر به اینترنت و امکان حضور در کالر  

درر برخوردارندز برای اطمینان از وجود برابری در دسیییترسیییی به مهاحث کالر، مطالب را ضیییهط و در محلی برای          

اندز عالوه بر ای   ه به هر دلیل امکان حضییور برخط در کالر را نداشییتهدسییترسییی آن دسییته از دانشییجویانی قرار دهید ک

های اقتصادی و فنی رو به رو برخی از دانشجویان در زمینه تهیه تجهیزات مورد نیاز برای ارتهاط الکترونیکی با محدودیت

های دانشیییجویان در ای  رابطه و راهنمایی آنها متناسیییب با شیییرایطی که دارند، به غلهه بر تنش   هسیییتندز توجه به تفاوت

 دانشجویان و کمک به حل مشکل سازگاری آنها با شرایط جدید از جهت فنی و روشی، یاری خواهد رساندی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 تسهیـل فـرایند یـادگیری

تا جایی که ممک  است منابع یادگیری را در اختیار دانشجو قرار دهیدز به دلیل محدودیت حضور دانشجویان در کتابخانه 

و سایر مراکز نگهداری اسناد و منابع و یا پایی  بودن سرعت اینترنت برای جستجو در منابع معتهر یادگیری برای بعضی 

مک  منابعی که برای هر درر یا در مجموی برای دانشجویان در نظر دارید دانشجویان در برخی از نقاط کشور، تا جای م

 را شخصام یا با کمک دستیار خود تهیه کنید و با قابلیت دسترسی آسان در اختیار دانشجویان قرار دهیدی 
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 تنظیم دقیق برنامه و اع م آن به دانشجویان

ها مطابق با برنامه قهلی یا با مالحظات  ت تکمیلی دانشگاه های آموزشی و تحصیال  های کالر اغلب از سوی معاونت زمان

ضای                ست برخی اع ستز با وجود ای  ممک  ا شده ا سانی  شجویان اطالی ر ضای هیات علمی و دان جدید تنظیم و به اع

ش       شی دان شند که به طور طهیعی با هماهنگی مراجع آموز شته با گاه هیات علمی تمایل به بازتنظیم برنامه زمانی جدیدی دا

صورتی که برنامه زمانی کالر    شدز در  شما تنظیم می   انجام خواهد  سط  شجویان آن    تان تو شود دقت کنید که همه دان

درر با زمان جدید مشکل نداشته باشندی زمان جدید حتمام در ساعات رایج و متعارف آموزش دانشگاهی کشور انتخاب         

ستاد زودتر از دانشجویان در کالر حاضر و آماده شروی و اداره      شده باشدی زمان کالر طوانی در نظر گرفته نشودی و ا   

 و کالر باشدی

 های گـروهيتقویت فعـالیت

های یادگیری به ویژه در انجام تکالیف و پییش های کمیابی برای تشکیل تیم و واگذاری فعالیتدر فضای مجازی فرصت

العاده، دانشییجویان از حضیور فیزیکی در کنار وضییعیت فوقدلیل وجود ها وجیود داردز در شرایطی که بهبردن پروژه

های خود به صورت های درسیی در کنیار همکالسیشیوند، اشتییاق آنها برای همیکاری در فعیالیتیکدییگر منیع می

سار عملکرد نیمسان نیز ارزشیابی بر اهای میانی یا پایانهای دیگر استز در برگزاری آزمونغیرحضوری بیشتر از زمان

های کوچک دانشجویی در صورتی که با ماهیت درر و تکالیف آن همخوان باشد و به درستی مدیریت شود در گروه

 ارتقای کارآمدی دانشجویان و حفظ و تقویت انگیزه آنها مؤثر استز  
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 م حظه وجه تعاملي یادگیری 

فرایند اجتماعی است که نیاز به تعامل گسترده دارد، به همی  دلیل رویکردهای جدید یادگیری بر یادگیری یک 

های اجتماعی و تعیی  تکالیف واقعی گرایی اجتماعی استوار استز در ای  رویکرد اهمیت تعاملاهمیت سازنده

کالسی خود در ای  دوره قرار  از محیط پیچیده زندگی اهمیت داردز ای  مهنای علمی را سرلوحه تنظیم برنامه

و محیط یادگیری  کند منزویرا  جویانبرخی از دانشتواند می الکترونیکی،آموزش دهیدز استفاده نامناسب از 

ای را ایجاد کندز محیط آموزشی را تعاملی و ارتهاط دو طرفه را تقویت کنید و برای حفظ آن در طون فردگرایانه

ون نیمسان بکوشیدز خوشهختانه بستر یادگیری الکترونیکی ظرفیت تعاملی برگزاری هر جلسه کالسی و در ط

 های یادگیریطور که پیشنهاد شد تا حد ممک  دانشجویان هر کالر را در قالب گروهای داردز همانگسترده

 سازماندهی کنید و آنها را به انجام کارهای تیمی تشویق و برای آنها تکالیف جمعی مشخص نماییدی 

 ل تکالیف یادگیریتعدی

پیچیدگی موضوعات یادگیریی دشواری درک مطلبی و دشواری انجام برخی تکالیف، کارآمدی دانشجویان 

دهدز عدم تسلط و خودکارآمدیِ پایی  دانشجو، زمینه استرر و استرر، زمینه در یادگیری را کاهش می

ارایه ساده آنها برای مثان از طریق تهدیل روز کردن مطالب و زندز با بهناکارآمدی یادگیری وی را دام  می
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منظور افزایش اعتماد به نفس و تقویت یادگیری دانشجویان خود اقدام به تکالیف پیچیده به چند تکلیف ساده،

 کنیدی 

 آمادگي برای آگاهي از یادگیری الکترونیکي

فراگیران آماده کندز همچون آموزش در هر معلمی وظیفه دارد تا خود را برای تدریس و ارایه دانش تخصصی به 

شود و معلم با تجهیز خود به دانشِ آموزش و شرایط متعارف که به صورت چهره به چهره و حضوری انجام می

سازد، در شیوه آموزش غیرحضوری یادگیری را اثربخش می-های تدریس، فرایند یاددهیهنرِ استفاده از مهارت

-های منحصربفرد ای  شیوه یادگیری توجه داشته باشندز محدودیتان به ویژگییا الکترونیکی، ازم است استاد

های بی  دانشجویانی کاهش انگیزشی و ضعیف شدن هایی چون منزوی شدن دانشجویانی کاسته شدن ازتعامل

ات های ذاتی یادگیری الکترونیکی نیست بلکه در عدم اطالی کامل نسهت به اقتضائفرایند بازخورد، جزو ویژگی

 ها استیهای آن با سایر شیوهای  شیوه یادگیری و یا کم توجهی به تفاوت

 

 

 

 

 

 

 انگیزش؛ شرط الزم یادگیری

شودز فاصله استاد از دانشجوی محدودیت غیرحضوری، به انگیزش دانشجویان مربوط مییکی از مشکالت آموزش 

های مرتهط با یادگیری محتوای درسی خارج از فضای حقیقی کالسیی و حضور فیزیکی جداگانه در فعالیت

(isolated یا انفرادی در محیط یادگیری، رفته رفته از رغهت و انگیزه دانشجویان برای حضور مؤثر در کالر )

گیری از شیوه آموزش الکترونیکی بدون ایجاد بهره

تغییرات ضروری در روش تدریس و مدیریت کالس، 

دهداثربخشی آموزش را تحت تأثیر قرار می  
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-ای و سادهی استفاده از امکانات پرچاذبه چندرسانهتوانید با طراحی تکالیف مرحلهکاهدز میدررِ غیرحضوری می

بر اسار توانایی هر دانشجو و جوّ  های فعان آموزشی و ارایه بازخوردهای مستمرای در فضای اینترنتی روش

 کالر، مشکل کاسته شدن از انگیزش دانشجویان را به حداقل برسانیدی

 استفاده از بازخورد منظم برای بهبود یادگیری

 معلم ممک  است از پیشرفت تحصیلی فراگیر، بازخورد غیرحضوریآموزش هم در آموزش حضوری و هم 

ناکافی ارایه دهد و یا ارزشیابی آغازی  و مستمر را ندیده بگیردز ای  مساله بر جریان یادگیری اثر منفی داردز 

و ضعف  قوت نقاط تنها زمانی که دانشجویاناستز  دانشجویانهای پیشرفت بازخورد یکی از بزرگتری  عامل

آموزش الکترونیکی، ظرفیت باایی برای بازخورد  خود را بههود دهندزعملکرد یادگیری توانند می بدانندخود را 

 داردز در کالر الکترونیکی برخط، مانند کالر حضوری، بازخوردهای مکرر ایجاد کنیدی

 شبیه ساختن فضای یادگیری الکترونیک به یادگیری زنده

تفاده بیش از حد از مت ، ای استفاده کنید و حوار مختلف دانشجو را درگیر یادگیری درر کنیدز اساز امکانات چندرسانه

نقطه قوت آموزش منابع و اسالید منجر به خستگی زودهنگام دانشجو و پایی  آمدن کارآمدی او در یادگیری خواهد شدز 

کالر و تدریس شما جذابیت افزایش عامل و ویدیو است که به بههود ت-عکس، پویانما، و فیلماستفاده از  الکترونیکی

های است زیرا در تهیه مت  درسی کاغذی بهترهای محتواهای آموزش الکترونیکی از کتاب برخی مواقع،ز کندکمک می

خود را در  ، کتاب یا مت سنتیاستادان برخی از  شودزدرسی الکترونیکی به راحتی از حرکت، رنگ و صدا استفاده می

کند، آن را در فضای را تقویت میشنیداری که یادگیری -بدون توجه به امکانات دیداریکپی و  غیرحضوری هایکالر

های یادگیری را کنندز ای  امر به احتمان زیاد، کارآمدی دانشجو در دستیابی به هدفآموزش غیرحضوری تدریس می

 کندیمحدود می

 توجه به نقش نوآوری در یادگیری

ر استز یک عامل مهم در آویک اصل الزام« نوآوری»های یادگیری دانشجویان، در روش تدریس خود و تعیی  فعالیت

ای و آسیب رسیدن به کارآمدی یادگیری دانشجو در شیوه غیرحضوری یا الکترونیکی، عدم استفاده از محیط چند رسانه

خط( استز در های صوتی به تنهایی )در روش برونهای برخط( و یا استفاده از فایلتدریس به روش سخنرانی )در کالر
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تواند به اشتهاهی می )سخ  گفت  ممتد استاد( استفاده بیش از حد از صدا یالکترونیک گیریغیرحضوری و یاد آموزش شیوه

 ی در ای  حالتهم از صدا کند و استفادهروی یک صفحه هم از مت   استادای  است که  حالتتهدیل شودز بدتری   خطیر

انعطاف در روش تدریس و تنوی هم بخوانند و هم بشنوندز  مشابه را همزمانو مفاهیم کاربران مجهور هستند که کلمات 

 های غیرحضوری، با قابلیت یادگیری دانشجویان سازگارتر استیبخشیدن به روش تدریس در آموزش

 هدایت دانشجو به سمت یادگیری مبتني بر خودتنظیمي

ه معنای نادیده انگاشت  نقش دانشجو تأکید بر نقش استاد در ارتقای کیفیت یادگیری در آموزش غیرحضوری به هیچ وجه ب

و مساولیت وی در یادگیری به شیوه آموزش غیرحضوری نیستز فارغ از نوی آموزش، تأکید آموزش جدید بر یادگیری 

گذاری، های یادگیری خود را هدف( است که در آن فراگیران باید فعالیتself-regulated learningخودتنظیمی )

در یات را یگونه باشد که همه جزنهاید ای  غیرحضوریدر کالر  نظارت کنندز روش تدریس اجرا، و بر پیامدهای آن

های در چارچوب آموزشنداشته باشدز  تأمل و خودتنظیمیِ یادگیریبگذارید طوری که هیچ فرصتی برای  اختیار دانشجو

 هایدانستهفرصت دهید تا جویان شبه دانغیرحضوری به ویژه آموزش الکترونیکی، به خوبی ای  امکان وجود دارد که 

شان به محتوایی گیج شوند تا توجهای ی  درباره مسالهمند شوندعالقهبه یکی از موضوعات درر  یخود را به چالش بکشند

های فردی موقع باشد که دانشجو بر اسار تفاوتیادگیری باید دارای چالشی بهینه و به :هستند جلب شود درگیرکه با آن 

گیری از منابع یادگیری متنوعی که در فضای شهکه جهانی اطالعات درگیر شود و با تکیه بر توانایی خود و با بهرهبا آن 

العاده وجود دارد، به یادگیری خود عمق بهخشد و آن را گسترش دهدز خوب است که قرار گرفت  ما در ای  وضعیت فوق

 یادگیری کمک کندز-در فرایند یاددهیدر آموزش عالی، به دانشجویان در بازتعریف نقش خود 
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گیری کرونا وجود دارد، با باا رفت  ای که در دوران همهبه عنوان عضو هیات علمی به خوبی آگاه هستیم در شرایط ویژه

کند و آموخت ، که سطح ایمنی بدن آنها کاهش پیدا میمیزان استرر و نگرانی دانشجویان، نه فقط آمادگی آنها برای 

به منظور کاست  از احتمان بروز ای  خطر، ازم است برنامه کالر  شودز های جسمی، روانی و ذهنی به آنها وارد میآسیب

به نحوی غیرحضوریی نحوه شرکت و میزان مشارکت دانشجویان در کالری و به ویژه تکالیف و انتظارات خود از آنان را 

گیری از آسیب دیدگی ذهنی و روانی دانشجویان خود تنظیم کنیم که ضم  تحقق هدف درر در نسهت متناسب، به پیش

 العاده کنونی کمک کرده باشیمزدر وضعیت فوق

های جسمانی )مانند: افزایش ضربان قلب، تعرق، احسار ( واکنش1شود: نوی واکنش می 4استرر زیاد دست کم منجر به 

های شناختی )مانند: کاهش توجه و تمرکز، کارکرد ( واکنش2های گوارشی(ی گی نفس، احسار خستگی، ناراحتیتن

های معنوی )مانند: کاهش عالیق معنوی، تعارض با هستی ( واکنش3گیری(ی ضعیف حافظه، تردید افراطی در تصمیم

بیقراری، افسردگی، اضطراب(ز در تنظیم برنامه های عاطفی )مانند: غم، ( واکنش4خود، تعارض با معنی زندگی(ی و 

کالسی شامل نحوه ارایه درر، تعیی  تکالیف، ارایه بازخورد و ارزشیابی، مراقهت کافی از میزان استرر دانشجویان، با 

 ها، مورد انتظار استز در نظر گرفت  ای  واکنش

معتهر به سادگی قابل دسترسی استز با وجود های زیادی برای مدیریت استرر وجود دارد که در منابع علمی روش

ها که تری  نکتههای مدییریت استرر، برخی از کلیدیاطمیینان از آگیاهی و وقیوف اغلب اعضیای هیات علمی به روش

 توانید آنها را به دانشجویان خود توصیه کنید به اختصار عهارتند از:می

 نگریمثبت 

های مثهت ز به جنههبینانه در زندگی استخوش هایها، افکار و رفتارداشت  نگرش گرایی به معناینگری یا مثهت مثهت

شناختی خود را که های روانزندگی توجه کنیمی از چیزهایی که داریم لذت بهریمی کارهای مثهت انجام دهیمی سرمایه
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بی ، امیدوار، شوخ طهع و  شامل امیدواری، خوش بینی، تاب آوری و خودکارآمدی است ارتقا بخشیمی با افراد خوش

ها بازتاب یافته است نیاز به وجود ای  العاده کشور که در دانشگاهدر وضعیت فوق دارای روحیه قوی ارتهاط برقرار کنیمز

ویژگی به ویژه در اعضای هیات علمی که رفتار آنها اغلب از سوی دیگران به ویژه دانشجویان آنها به عنوان الگو استفاده 

 موجب آرامش دیگران و کمک به آنها در مدیریت استرر خواهد شدیشود، می

 های مثبت با منفيجایگزیني خودگویي

گیری ویرور کرونا، با خودمان چه گفتگوهایی داریم؟ چه زا مانند نگرانی از همهدر برخورد با یک محرک استرر

شد در چنی  مواقعی افکار منفی در ذه  ما شکل کنیم؟ اگر استرر ما زیاد باخود مرور می هایی را در درون ذه حرف

بینمی یکی به احتمان زیاد م  آسیب می"گوییم: کنیمز به عنوان نمونه به خود میهای منفی پیدا میگیرند و خودگوییمی

بستری شویمی هم اگر پذیرش شویم!( شویم در بیمارستان )آنشوندی ناگزیر میام مهتال میاز اعضای خانواده یا نزدیکان

کندی و انجامدی ذه  فرد را پر مییک خودگویی منفی به خودگویی منفی دیگری می "های م  از بی  خواهند رفتزریه

درنگ به خودمان های منفی باید بیدر نهایت فرد استرر شدیدی را تجربه خواهد کردز در صورت مواجهه با خودگویی

های منفی های مثهتی را جایگزی  خودگویی! سپس اندیشه"مطالب فکر کنم خواهم به ای م  نمی"، "بس است"بگوییم 

توانم در مقابل ای  ویرور از خود مراقهت کنم، سطح مراقهت و سالمت خودم را افزایش م  می"کنیم و با خود بگوبیم: 

های چنان در مقابل خودگوییو مرتب ای  جمالت مثهت را با خود بگوییم و ای  روش را هم  "می دهم تا مهتال نشوم و ززز

 کار بگیریمز ای  ویژگیِ رفتاری، به مرور به دانشجویان انتقان خواهد یافتیمنفی به

 تقویت سبک زندگي سالم

های معنویی پرکردن اوقات فراغت به شیوه سازندهی و داشت  اندازهی انجام فعالیتتغذیه مناسبی خواب کافیی ورزش به

برندی از جمله اقدامات مرتهط با سهک زندگی سالم و اعضای خانواده که در کنار ما به سر نمیارتهاط مجازی با دوستان 

-تواند موجب افزایش عملکرد مغز، یا قدرت ذه  در اعمان خودکنترلی، تصمیممی هستندز تقویت سهک زندگی سالم

 شودی گیری درست، تعیی  و تحقق اهداف مناسب، و حل مسایل و مشکالت و کاهش استرر 

 های دینيدعا و توجه به امور معنوی و آموزه

ست )جز خداوند( کی"( 62-)نمل أَمََّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرََّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السَُّوءَ فرماید:خداوند متعان در قرآن کریم می

الهیی کسب معرفت و  تقربدعا به جز آنکه موجب  "زغم را برطرف سازد رنج و آنکه دعای مضطرّ را به اجابت رساند و

شود، آرامش روح و روان و اطمینان قلب، تشویق به فعالیت، تقویت روحیه احسار خداباوریی و جلب رحمت خداوند می

که  میو باور کن میبزرگ توکل کن یبه خدارا به دنهان داردز  مساولیت نسهت به جامعه و حفظ انسان از بالها و دشمنان

و  ز با صهر و شکیهائی آنچه را پیش آمده است امتحان الهی بدانیماستا ما به دست خد یو مرگ و زندگ ،و شفا یماریب

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A8
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ز ای  باور میکن یریو از او طلب عاقهت بخی، به فضل و رحمت خداوند امیدوار باشیم همه موارد بهداشت تیدر کنار رعا

 کندیبخشد و به کاهش استرر خود و اطرافیان کمک میبه انسان آرامش می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ياجتماع تیو حما يشبکه ارتباطتقویت 

هایمان با هنگام مواجهه با استرر، کسی یا کسانی را داشته باشیم که قابل اعتماد باشند و بتوانیم در مورد نگرانیاگر در 

های دیگران باشیم و تا آنجا که ایمز در عی  حان آماده شنیدن نگرانیآنها صحهت کنیم، به حان خوب خود کمک کرده

بروز چنی  رفتاری از سوی استادان، در مدیریت استرر شخصی به دانشجویان توانیم به دیگران انرژی مثهت منتقل کنیمز می

 کمک خواهد کردی

 خندیدن و شوخي کردن

تواند شدت  های کمدی به خوبی میهای داستانی که برای ما شیری  است، و دیدن فیلم   طنز، لطیفه گویی، خواندن کتاب

ی نمایدز اگر بتوانیم محیط آموزش را شیییاد نگهداریم به گیراسیییترر را کاهش دهد و از پیامدهای منفی اسیییترر پیش

 ایمیافزایش کارآمدی دانشجویان خود در یادگیری کمک کرده

 استفاده از فنون ساده آرامش بخشي

شی وجود داردز ای  روش روش سترر   های مختلفی برای آرامش بخ ها به دنهان ایجاد آرامش و دوری از حالت تنش و ا

شود ابتدا در یک فضای آرام قرار بگیریمی در   استز توصیه می  « تنفس عمیق»ها، ستندز یکی از روش تری  وجه هبه ساده 

ایم، تا حد ممک   که به دیوار تکیه کردهحالت نشییسییته روی یک کاناپه یا صییندلی راحتی و یا حتی روی زمی  در حالی 
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با آرزوی س متي و موفقیت همه استادان عزیز که در دوره مقابله با 

 کرونا، آموزش دانشگاهي را کیفي و پویا نگهداشتند.     

شیدن    شروی به نفس ک سه مرتهه   راه بینی عمیق از  افکار مثهت را  در ذه  خود مرور و  کنیمز ای  کار در طون روز دو یا 

 انجام شود و هر مرتهه پنج بار نفس عمیق بکشیمی  

 شناس خبرهمدیریت استرس با کمک یک روان

-سان که تأثیر آن بر عملکرد روش  است خوب است از یک روانمان زیاد است، بداناگر میزان استرر ما یا دانشجویان

 کمک بگیریمز   شنار یا مشاور خهره

 

 
 

 

 
 


