
 
 

 

 مکانیک و انرژیمهندسي دانشکده 

 های تجدیدپذیرانرژی مهندسي گروه

 

 

 

  یو تهدیدها هافرصت تحلیل نقاط قوت، ضعف،

   های مهندسيرشتهدر  مجازیو پژوهش آموزش 

 در کشور( 91 )کوویدویروس کرونا  گیریهمهدر شرایط 

 9گزارش 

 9911 اردیبهشت

 



 های مهندسيمجازی در رشته و پژوهش ها و تهدیدهای آموزشفرصت ضعف، تحليل نقاط قوت، 

 ۱گزارش 

2 

 

  

 

  

 

 

 

 «وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ»

 

 (08د )شعرابخشو چون بيمار شوم او مرا درمان مى 

  



 های مهندسيمجازی در رشته و پژوهش ها و تهدیدهای آموزشفرصت ضعف، تحليل نقاط قوت، 

 ۱گزارش 

3 

 پیشگفتار

ها، و اقدام دولت مبني بر تعطيلي آموزش حضوری در دانشگاه ۱۹۱۱در اسفند سال  ۱۱س کووید گيری ویروپس از همه

ور با پدیده جدیدی به نام آموزش و حتي پژوهش مجازی روبرو ش   ده که پيش از ایچ، انداا با ش   عالي در ک آموزش

هفتگي گروه اض طراری و فش رده های ش ده در جله هحاص ل مباح  مطر  ،جدیت به آا نپرداخته اس ت  متچ حاض ر

ط است که توس در ایچ دوره يد بهشتيهای تجدیدپذیر دانش دده مهندسي مداني  و انريی دانشگاه شهمهندس ي انريی

تحریر از اعضای گروه مذکور، به رشته و آقای مهندس ابوالقاسم مهيبي دکتر سپيده عابدی ،شمشيرگراا رضا دکتر سيد

 آمده است   در

و زش های آموها و تهدیدهایي است که برای شناخت بيشتر فرصتگزارش عنواا نخه تيچ گزارش از سلهله، بهایچ متچ

در  های دانش گاهي نيز خواهد بود که قابل تعميم بر دیگر رش تهمجازی در حوزه مهندس ي نگاش ته خواهد ش دپژوهش 

 ،گرفت  سپسخواهند  مورد بررسي قراريشتری ب واکاوی  ش ده در ایچ متچ با تفیيل و رمباح  مط ،بعدی هایگزارش

دس  ي در س  طو  مختلف ر حوزه آموزش و پژوهش مهنبه فرص  ت د ۱۱گيری ویروس کووید یل تهدید همهکرد تبدروی

  واهد شدحليل ختهای دنيا، و با استفاده از مطالعه تطبيقي در دیگر دانشگاهگام بهآموزش عالي به صورت گام

ا ، تلاش شده تدانشگاهي و پژوهش تاثير مواجهه سریع با ی  تهدید بالقوه در حوزه آموزشتحت و در نگارش متچ حاضر

انتقادی و  رگونه نظرانتش  ار بر دقت مض   اعف در اولویت قرار داده ش  ود، از تمامي خوانندگاا تقاض   ا دارم هس  رعت 

 های تجدیدپذیر و یا شخص اینجانب منعدس نمایند پيشنهادی خود را به دفتر گروه مهندسي انريی

 موجب تشدر است 

 

 های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتیمدیر گروه مهندسی انرژی

 دکتر مجید زندی
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 مقدمه 9

عنواا یدي از کاربردهای مهم ههای اخير بسالطي  ۹یا دانشگاه مجازیو  2آموزش الدترونيدي، ۱یادگيری الدترونيدي 

آموزش غيرحضوری و یا مجازی نيز  عنوااایچ نوع آموزش که به  فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهاا مطر  بوده است

ابزارهای فناوری اطلاعات است  در تديه بر و با  های نویچفناوریروشي نویچ در ارائه آموزش با کم  ، شودخوانده مي

ایچ  د گردنصورت مجازی و الدترونيدي ارائه ميهب و سازی شدهشبيه طورکاملبههای حضوری ، آموزشمجازیآموزش

، تبادل اطلاعات مياا زمااهمامداا برگزاری دارد  در شيوه مجازی  زمااهمو غير زمااهم صورتدو  ي بهآموزششيوه 

چ امداا بح  و پرسش و پاسخ در حي زمااهم مجازیآموزشگيرد  استاد و دانشجو به صورت زنده و در لحظه صورت مي

و تیویر ضبط و ، مطالب آموزشي در قالب صوت زمااهمغير مجازیآموزشسازد  در نوع ميو یادگيری را فراهم  آموزش

امداا سنجش و ارزیابي تحیيلي نيز گيرد  ایچ نوع آموزش جهت برخورداری در زماا دیگر در اختيار دانشجویاا قرار مي

تر از های غيرحضوری، دردسرهای خاص خود و حتي جدیموضوع پژوهشسازد  از طریق آزموا و تداليف را فراهم مي

 اشت همراه خواهد دهای مجازی را بهآموزش

 مرتبط با علوم فني و هایحوزهویژه در از حضوری به غيرحضوری، به و پژوهشي تردید تغيير رویه آموزشيرو بيازایچ

ر آا مبتني ب ها و محتوای آموزشي و پژوهشيها و حتي سرفیلکه کليه ساختارها، تشديلات و دستورالعمل مهندسي

 ارشگزدنبال خواهد داشت  ها و تهدیدهایي بهاست، فرصت آزمایشگاهي، کارگاهي، عملياتي، محاسباتي و فضای حضوری

ورت مجازی در صبههای پژوهشي و فعاليتهای آموزشي برگزاری کلاس اندیشي تجارب عينيحاصل اشتراک و هم ،حاضر

 تحليل روشاز برای بررسي جامع موضوع،  ها وگزارشسلهله باشد  در ایچ مي ۱۱4کووید دوراا مواجهه با ویروس 

، با بر موضوع مؤثرهای محيط داخلي و محيط خارجي جنبه ،راستادر ایچ   شودمي استفاده SWOT5 استراتژی  یا مدل

ها و تجارب سایر قرار گرفته و بر اساس یافته مورد مطالعه های پژوهشيمحوریت اثربخشي آموزشي و استمرار برنامه

انداز آموزشي، پژوهشي یابي به اهداف و اشم، راهدارهای اجرایي جهت دستمجازیآموزشرو در حوزه کشورهای پيش

    خواهد شد و فرهنگي دانشگاه ارائه 

                                                             
1 e-learning 
2 e-Education 
3 Virtual university 
4 Covid 19 virus 
5 Strength, Weakness, Opportunities and Threats (SWOT)  نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدها 
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 غیر حضوری و پژوهش نقاط قوت آموزش  2

مشدلات است   ها برای دانشجویااامداا انتخاب انواع گزینه مجازیو پژوهش  آموزشتریچ نقاط قوت یدي از مهم

شوند، دانشجو قادر خواهد بود از خانه، محل کار، کار برطرف مي ساعت و خانواده وليتفاصله جغرافيایي، مهئمربوطه به 

و در هر زماا، هر مداا و هر جایي قادر به آموزش دیدا  و ها را دریافت کندآموزش ،خوابگاه و یا حتي هتل محل اقامت

ط خهای بردورهکه بهترهای لازم فراهم و قابل دسترسي مجدد باشند  درست است زماني فرض  ایچ  باشدانجام پژوهش 

 خود هاینظر سامانه شوند، وارد الدترونيدي هایپيام ارسال برای روز شبانه از ساعت هر در دهدمي اجازه دانشجویاا به

 ایهیادداشت یا را با استاد مشورت نمایندهای خود ، نتایج پژوهشرا جواب دهند کوئيزها کنند، اضافه هابح  ادامه به را

 عبارتند از:   مجازیو پژوهش  آموزشتریچ نقاط قوت بر ایچ اساس برجهتهبخوانند   را استاد
 های جاری دانشگاهکاهش هزینه 
 های تردد در آموزش و پژوهشو کاهش هزینه ازما و مداني محدودیت نداشتچ 

 محدود نبودا ظرفيت پذیرش 
  و پژوهش نویچ در آموزشهای سمت استفاده از فناوریمدیراا، کارشناساا، دانشجویاا و اساتيد بههدایت 

 جای صحبتبه نوشتچ بهترغيب دانشجویاا  افزایش مشارکت دانشجوباا و ایجاد سينريی آموزشي از طریق 
 های حضوری همچوا سچ، پوشش، ظاهر، ناتواني جهمي، جنهيت و غيره آميز در کلاسحذف عوامل تبعيض 
  تقویت قابليت نهبي یادگيری مهتقل و مطالعه فردی 
 های خاصدر دورهو پژوهشي های تحميلي تعطيلي مراکز آموزشي حذف محدودیت 
 افزایش بهداشت اجتماعي 
 در سدونت خوابگاهيهای اجتماعي و فرهنگي حذف معضل 

 

 غیر حضوری و پژوهش نقاط ضعف آموزش   9

اثرگذار خواهد پژوهشي  آموزشي و ها در پوشش اهدافبرخي نارسایي ،مجازیو پژوهش  آموزش در کنار نقاط قوت

ير شود  عواملي نظانگيزشي در دانشجویاا ميهای العملسعدها گاهي فراتر از فراگيری، سبب کاهش ایچ نارسایي بود  

اظهار نااميدی برخي دانشجویاا از مجازی، های و و پژوهش هاسرعت برای دریافت آموزشداده پر نياز به سيهتم و شبده

مجازی و پژوهش و اساتيد در برابر آموزش  و پژوهشي های آموزشي، مقاومت برخي گروهایرایانه هایآوریفچ یادگيری
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افزایش بار مطالعه و فعاليت فردی، باع  دلهرد شدا دانشجوها نهبت به آموزش فضای مجازی و همچنيچ فشار ناشي از 

های آموزشي، پژوهشي و سنجش اثر تریچ نقاط ضعف به تفدي  برنامهشود  در ادامه مهمتحیيلي ميتبع آا افتو به

 ها ارائه شده است   آا

 

 آموزشي هایدر برنامه نقاط ضعف 9-9

 مهتمر و موثر دانشجویاا در حيچ برگزاری کلاس مجازی ضعف در رصد حضور 
  ضعف در تدریس واحدهای محاسباتي و عملياتي 
  برای واحدهای درسي مختلف  مجازیآموزشضعف در امداا برخورداری از 
  فلبرای مقاطع تحیيلي مخت مجازیآموزشضعف در امداا برخورداری از 
  برای اساتيدآموزش مجازی  تاميچ تجهيزاتآمد جهت ایجاد بهتر کافي و کاربرای  هزینهافزایش 
  های خاص برای تهيه مواد آموزشي توسط اساتيدمنظور تهيه قالببه زماا زیادصرف 
  روز فناوریآموزش اینترنتي به بيش از حد وابهتگي 

  ،با روش آموزش الدتروني   افراد، برخيو جلب مشارکت سازماندهي دشواری در تطبيق 

 دليل کاهش تعامل آموزشي با سایریچبه آموزش اینترنتي در جویاابرخي از دانششدا ایزوله 

 دسترسي به شبده برای دانشجویاا ساکچ مناطق غير متیل به شبده در کشور ضعف در تاميچ 

 ترضعف زیرساخت شبده اینترنت کشور، در مقایهه با کشورهای پيشرفته 

 هاها جهت مجازی شدا کليه فعاليتدانشگاهافزاری افزاری و نرمعدم آمادگي کامل سخت 

 

 پژوهشي های نقاط ضعف در برنامه 9-2

  عدم امداا بازدیدهای علمي 
 های پژوهشي کارگاهي )ساخت و تجهيز(توقف پرويه 
 های آزمایشگاهيتوقف پرويه 
 آموزشيبندی بر اساس زماا نامه(های پژوهشي دانشجویاا )رساله/پایاااختلال در پيشبرد برنامه 
 ي و اتلاف مواد و هزینه آزمایشداشت مواد میرفي رساني و نگهروزبه امداا عدم 
  ها جهت برداشت ميداني اطلاعات دستگاه مراجعه بهمحدودیت در امداا 
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 هاحذف بخشي از درآمدهای پژوهشي اساتيد و دانشگاه 

 های مجازیگراا در پژوهشعدم آمادگي و ضعف آموزش پژوهش 

 

 سنجش اثرپذیری  هایدر برنامهنقاط ضعف  9-9

  مجازی های اثرپذیری از سوی دانشجویاا در کلاسضعف در بازخورد 
  های پرجمعيت اهره در کلاسبهامداا آموزش اهرهضعف در 
  آزموا برگزاریفقداا برنامه جامع و کارآمد جهت 
 های مرسوم در بازبيني فرایندهای اثرپذیریعدم امداا استفاده از روش 

 

 حضوری غیرو پژوهش آموزش  هایفرصت 4

ها را برای مجموعه دانشگاه، اعضای هيئت بهتری از فرصت مجازیآموزشعلاوه بر نقاط قوت و ضعف شناسایي شده، 

ها استمرار برنامهامداا »الدتروني  را  و پژوهش تریچ فرصت آموزششاید بتواا مهمسازد  علمي و دانشجویاا فراهم مي

 های ارزیابيآشنایي دانشجویاا با انواع روشموجب  و پژوهشي ایچ شيوه آموزشيدانهت  همچنيچ « در شرایط بحراني

در ادامه به ارائه برخي از شود  جواب در محورهای موضوعي مختلف ميهای سوال و نویچ و دسترسي آناا به بان 

 حضوری پرداخته شده است  غيرو پژوهش های آموزش فرصت

  (و غيرهزیهتي )کاهش تردد، ترافي ، آلودگي مزایای محيط 

  (غيرهکاهش میرف منابع انريی در دانشگاه )آب، برق و 

 از راه دور برای دانشجویاا خوابگاهيو پژوهش  امداا فراگيری آموزش 

 های فرهنگي ناشي از مهاجرت دائم دانشجویاا در شهرهای غير بوميکاهش آسيب 
 های درسي ا در کلاسامداا دعوت از خبرگا 

  های حقيقي()کلاس به فضای بهته و کالبدی وابهتگيکاهش 

 خارج کشور های تبادل آزاد فرهنگي در داخل وفراهم کردا زمينه  
  استفاده کرد(تواا مياستفاده مجدد از منابع موجود )از مواد آموزشي مخیوص آموزش مجازی بارها 
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  دانشجویاا بيچ المللي تر راحتامداا جذب 
 صورت مجازیبهو پژوهشي ای و آموزشي ی رایانههاعزم همگاني برای تقویت زیرساخت 
 و با تديه بر  برخطمجازی و و پژوهش اصول آموزش زمينه  دراساتيد، دانشجویاا و کارشناساا  مهارت ارتقای

 های نویچفناوری
 هاهدانشگا يمجازی در صورت بروز هرگونه بحراا منجر به تعطيلزم برای ارائه آموزش در بهتر کهب آمادگي لا   

 

 غیرحضوری و پژوهش تهدیدهای آموزش 5

 شنظام آموزدر کميچ سازد، تهدیدهایي نيز برای دانشجویاا و اساتيد فراهم مي مجازیآموزشهایي که در کنار فرصت

از فضای حضوری به غير حضوری و پژوهشي آموزشي کرد عمل  نتایج حاصل از تغيير شيوه قرار دارد مجازی و پژوهش

های ویژه در رشتهبه مجازیو پژوهش  آموزشکيفيت  ،حضوریو پژوهش آموزش  در مقایهه باکه نشاا داده است 

 دریافتلازم را  بازخورد و همداراا دیگر از دانشجو دتواننمياستاد  و پژوهش مجازی، در آموزش  پایيچ استمهندسي 

اده از ، استفمایشگاهنياز به بازدید از آزهای مهندسي نيز رشته نظریدروس برخي از   باشدتعامل واقعي  در هاآاو با کند 

صد ربه درستي تواند ممدچ نيهت  مدرس نمي مجازیآموزشکه در دارند ها مداابازدید از سایر و یا  وسایل آزمایشگاهي

 نظری دروس درویژه بهایچ موضوع   دارد یا خير کافي نيهت، به مطالب توجهدانشجو در فضای کلاس ههت یا آیا که  کند

دهای تریچ تهدیلذا مهم  ، بهيار مهم استداردماهيت تحليلي و شبيه آا که  مهندسي نوع پایه و تخییي مثل ریاضي

 تواا به شر  ذیل عنواا کرد  الدتروني  را ميو پژوهش آموزش 

 

 مجازیآموزشدر صورت استمرار  و پژوهش کشور آموزش به عنواا مرجع اصلي تهدید تغيير ماهيت دانشگاه 
 تياعملي محاسباتي و دروسو یادگيری تدریس  پذیریآسيبواسطه افت تحیيلي و مهارتي دانشجویاا به 

 بيچمعمول  تعاملارتباط و های پژوهشي به واسطه محدودیت پذیری برنامهو آسيب (و کارگاهي يآزمایشگاه)

 تجربي پژوهشي و فضای راهنمااستاد  ،دانشجو
 محور پژوهشهای کاهش کمي و کيفي پرويه 
 هاکاهش رتبه آموزشي و پژوهشي دانشگاه 
  جاری در صورت قطع برق و یا خارج شدا از شبده و یا عدم دسترسي  های آموزشبرد برنامهتوقف در پيشامداا

 تجهيزات مورد نياز از سوی دانشجویاا به حداقل
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 کاهش انگيزه ادامه تحیيل در دانشجویاا فاقد تجهيزات مورد نياز 
 کاهش تاثير دانشگاه در رشد شخیيت علمي و فرهنگي دانشجویاا به واسطه دوری از محيط دانشگاه 
 ها در فضای پژوهشي کشورکاهش تاثير دانشگاه 
 

له فاصغافل ماند  بدیهي است حضوری اجتماعي ناشي از تداوم آموزش غيرهای فرهنگي و آسيبدر ایچ مياا نباید از 

جویي های رسمي و دانشسایر دانشجویاا و اساتيد در محيطضعف در تبادل ارتباط با  فيزیدي از فضای رسمي دانشگاهي و

رورش بعد اجتماعي و تقویت پ گيری موثر شخیيت آکادمي  دانشجویاا، موجب ایجاد خلل درضمچ تهدید نحوه شدل

در کنار تهدید از دست رفتچ خواهد شد   گذاربر روابط آینده وی اثر و شده دانشگاهي و اجتماع محيط فرد باارتباط موثر 

وابهته  طور کاملبههای حضوری، موضوع کاهش شدید درآمد برای مشاغل اجتماعي دانشجویاا به سب  کلاس تعامل

 ر انتشارات دانشگاه، بهيار حائز اهميت است های حضوری نظيبه آموزش

 

 غیرحضوری و پژوهش آموزش  ها در پیشبرد اهدافنارسایيجبران اولیه کارهای راه 6

ها، کارهای اوليه در ارتقای زیرساخترار گرفته است  ایچ راهتر مورد کنداش قاوليه و در دسترسکارهای در گزارش اول، راه

بندی جدید و متناسب با وضعيت موجود، تاميچ اعتبار، اصلا  تقویم آموزشي و تقویت ارتباط دستههای تدویچ دستورالعمل

 اند شده

 

 غیر مجازی برای اعضای هیئت علميو پژوهش  آموزشارتقای زیرساخت  و تامین تجهیزات  6-9

جبراا برخي کمبودها و ارتباط بهتر استاد با دانشجویاا لازم است تا تجهيزاتي اوا قلم نوری در اختيار  منظوربه

اعطای اینترنت پرسرعت به  ویژه زماني که در خارج از دانشگاه درحال ارایه درس ههتند( قرار گيرد تمامي اساتيد )به

طور کند که ارتباط استاد با دانشجویاا بهیاا تضميچ مياساتيد و تههيلات تجهيز زیرساخت آموزش برخط به دانشجو

و  اههای لازم برای ارتقاء سطح کيفي آموزشاهره قابل برقراری است  بنابرایچ تاميچ زیرساختبهصورت اهرهدائم به

 توجهي در جبراا نقاط ضعف ایچ شيوه اثرگذار باشد  تواند تا حد قابلی الدتروني ، ميهاپژوهش
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 برای اساتید و دانشجویاناختصاصي و پژوهشي های آموزشي دوین دستورالعملت 6-2

های استفاده از راهنماها و سامانه ،ندارندکافي برای اساتيد و دانشجویاني که با محيط مجازی و برخط آشنایي 

 پشتيباني ضروری است  لازم است تا ایچ راهنماها از قبل تهيه و در اختيار اساتيد و دانشجویاا قرار گيرد 

 

 تامین اعتبار دانشجویي جهت دسترسي به شبکه برای کلیه دانشجویان  6-9

مجهز برای حضور در کلاس برخط دسترسي نداشته  ممدچ است برخي از دانشجویاا به اینترنت پرسرعت و یا رایانه

کند تا تههيلاتي اوا اعتبار ویژه دانشجویي برای تاميچ موارد ذکرشده در اصول آموزش رایگاا کشور ایجاب مي  باشند

تواند متولي شناسایي دانشجویاا متقاضي و واجد شرایط اختيار ایچ دسته دانشجویاا قرار گيرد  معاونت دانشجویي مي

 برای ایچ تههيلات باشد 

 

 اصلاح تقویم آموزشي ارائه واحدهای درسي با اولویت واحدهای تئوری  6-4

ف تقویم آموزشي دانشگاه با هد بایهتمينامشخص است  هادر شرایط فعلي که زماا بازگشت دانشجویاا به دانشگاه

 شود  رسانيروزو به برخط، اصلا  لقای کمتریچ ریه  در کيفيت آموزش و پژوهشا

 

 خانوادهو جهت مشاوره آموزشي، پژوهشي دانشجویان  تقویت ارتباط مستمر با 6-5

، مجازیآموزشدر شرایط  هاآاروی های پيشاالش برای دانشجویاا و لحاظو پژوهشي شرایط جدید آموزشي 

های مجازی قابل امر از طریق سامانهایچ قرار گيرد   توجهاجرایي مورد  هایبرنامهدر بایهت به عنواا ی  رکچ اصلي مي

همچنيچ  کند های استاد در ایجاد تعامل سازنده با دانشجویاا وجود انيچ سازوکاری را تضميچ ميو مهارت انجام است

های مشاوره و خطوط مخیوص جهت پایش مشدل برخي دانشجویاا به منظور حمایت و پيشگيری از برقراری سامانه

  ز اهميت است افت تحیيلي بهيار حائ


