
فصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال بیست و دوم، شماره 87، پاییز 1399، صص. 49271

49271
کریم پور و همکاران علی 
کووید-19 و... آموخته هایی از همه گیری 

کووید-1۹ در برنامه ریزی آموزشِی دانشکده مهندسی  آموخته هایی از همه گیری 
دانشگاه فردوسی مشهد

کریم پور1، حمید رضا پوررضا2، مجید میرزا وزیری3 و علی عباسی4 علی 
تاریخ دریافت: 1399/6/7، تاریخ پذیرش: 8/20/ 1399

DOI: 10.22047/ijee.2020.245733.1769

بوده  آموزش عالی سال ها مد نظر صاحب نظران  نفوذ تدریجی آن در نظام  و  الکترونیکی  آموزش  چکیده: 

با توجه به وضعیت به وجود آمده در دنیا به دلیل شیوع بیماری  است. در این مطالعه به صورت تحلیلی 
کووید-19، آموزش الکترونیکی و تأثیرات آن در نظام آموزشی دانشکدۀ مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد 
از همه گیری این بیماری  با توجه به شرایط ایجاد شده  تا  بررسی شده است. همچنین تالش شده است 
الکترونیکی  آموزش  آموزشی حضوری در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398، موضوع  کز  و تعطیلی مرا
از اطالعات آماری دانشجویان مقاطع تحصیلی  و تأثیر آن در نظام آموزش بررسی شود. در این خصوص، 
اول  گام  در  است.  شده  استفاده  نمونه  به عنوان  مشهد  فردوسی  دانشگاه  مهندسی  دانشکدۀ  مختلف 
پرسشنامه ای برای استفاده از نظرهای دانشجویان طراحی و سپس، با استفاده از اطالعات به دست آمده، 
شرط الزم برای ارائه دروس به صورت الکترونیکی، ترکیبی یا حضوری مشخص شد. با توجه به امکان تبدیل 
آزادسازی  موجب  امر  این  ترکیبی،  یا  الکترونیکی  کالس های  به  حضوری  کالس های  از  چشمگیری  تعداد 
کمک بسیار به بهبود، اصالح و برنامه ریزی فضاهای آموزشی و پژوهشی خواهد  کالس های درسی و  برخی از 

شد.
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مقدمه� 1
کوویـد1-19 در اواخـر بهمن مـاه 1398 )فوریـه سـال 2020 میـالدی(، چالـش اصلـی  بـا شـیوع بیمـاری همه گیـر 
کشـورهای دنیـا ظرفیـت نظـام بهداشـت و درمـان برای پذیـرش بیمـاران بدحال بود.  ایـن بیمـاری در بیشـتر 
کردنـد تـا منحنـی شـیوع بیمـاری را از وضعیـت بـا شـیب سـریع بـه وضعیـت  کشـورهای مختلـف تـالش  لـذا، 
کننـد.   کنتـرل  کاهـش فشـار بـر نظـام بهداشـت و درمـان، از ایـن طریـق بیمـاری را  مسـطح درآورنـد تـا ضمـن 
کردنـد. این  گـون ایجـاد  گونا کشـورهای مختلـف محدودیت هایـی را در حوزه هـای  بـرای نیـل بـه ایـن هـدف، 
کـز اداری و  تـا تعطیلـی مرا اروپایـی  کشـورهای  از  کشـور چیـن و بعضـی  کامـل در  از قرنطینـۀ  محدودیت هـا 

کشـورهای دیگـر را شـامل شـد. کشـور ایـران و بعضـی از  آموزشـی و توصیـه مـردم بـه مانـدن در خانـه در 
از سـوی دیگـر، نظـام اقتصـادی دنیـا توانایـی تحمـل شـرایط به وجـود آمـده را بـرای بیـش از چنـد هفتـه 
کـه بیشـتر منشـأ شـوک تقاضـا3 داشـته، فروپاشـی و  نداشـت. بعـد از فروپاشـی تجـارت جهانـی2 در سـال 2008 
کووید-19 دارای دو بعد شـوک تقاضا و شـوک عرضه4 بوده اسـت  شـوک اقتصادی حاصل از بیماری همه گیر 

.)Baldwin, 2020(
جدیـد،  اقتصـادی  شـوک  وحشـت  و  جدیـد  ویـروس  وضعیـت  از  دانشـمندان  دقیـق  اطـالع  نبـود 
کاهـش دهنـد )Gupta et al., 2020(. در این  کـرد تـا اثرهـای جانبـی اقتصـادی5 را  سیاسـتگذاران دنیـا را وادار 
خصـوص، سیاسـتگذاران و دولت هـا وادار شـدند تـا بـرای جلوگیـری از فروپاشـی بیـش از حـد اقتصـاد، قـدری 
کاهـش دهنـد و بیشـتر بـه توصیه هـای اخالقـی  گسـترده را  از سـختگیری های اعمـال شـده و تعطیلی هـای 

رعایـت فاصلـه اجتماعـی6 یـا اسـتفاده از ماسـک بپردازنـد.
کردن مدارس،  کشورهای مختلف به سرعت به تعطیل  گسترش بی رویۀ این ویروس،  برای جلوگیری از 
کـز آموزشـی و برخـی دیگـر  کل مرا کشـورها  کردنـد. برخـی از  کـز آموزشـی اقـدام  کالج هـا، دانشـگاه ها و سـایر مرا
خ تعطیلـی به شـدت افزایـش یافتـه و در 1 اردیبهشـت 1399  کردنـد. به طوری کـه نـر بخشـی از آنهـا را تعطیـل 
کـه در پـی ایـن تعطیلـی، بیـش از  کردنـد  کـز آموزشـی خـود را تعطیـل  کشـور مرا )20 آوریـل 2020( حـدود 187 
یک ونیم میلیارد نفر معادل حدود 90% افراد تحت آموزش، از آموزش چهره به چهره محروم شدند. در شکل 
.)UNESCO, 2020( کشـورهای مختلـف دنیـا نشـان داده شـده اسـت کـز آموزشـی در   1 وضعیـت تعطیلـی مرا
کـز آموزشـی سـبب نگرانـی دانش آمـوزان و دانشـجویان از شـرایط تحصیلـی خـود و در  گسـترده مرا  تعطیلـی 
همیـن حـال، نگرانـی از شـرایط خانـواده در مواجهـه بـا بیمـاری ]به ویـژه دانشـجویان غیربومـی[ شـده اسـت. 
کشـور  ایـن دو عامـل موجـب آسـیب روانـی بـه دانش آمـوزان و دانشـجویان شـده اسـت )Sahu, 2020(. در 
کـز آموزشـی و دانشـگاه ها بـه حالـت تعطیـل  ایـران نیـز از اوایـل اسـفند 1398 آمـوزش حضـوری در تمـام مرا

1- Corona virus disease 2- World trade collapse 3- Demand shock
4- Supply shock 5- Economic side effect 6- Social distancing
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کـز  درآمـده و تـا زمـان نـگارش ایـن مقالـه؛ یعنـی شـهریور مـاه 1399 هیـچ تاریـخ مشـخصی بـرای بازگشـایی مرا
آموزشـی و دانشـگاه ها و ادامـه آمـوزش حضـوری ارائـه نشـده اسـت.

کـز آمـوزش عالـی از همـان  افـراد تحـت آمـوزش، دانشـگاه ها و مرا بـرای جبـران عقب ماندگـی تحصیلـی 
کردنـد تـا بتواننـد قـدری از  ابتـدا )اواسـط اسـفند 1398( شـروع بـه برگـزاری دوره هـای آمـوزش الکترونیکـی1 
مشـکالت به وجـود آمـده بـرای دانشـجویان را مرتفـع سـازند. در ایـن خصـوص، دانشـگاه فردوسـی مشـهد نیز 

کـرد. کالس هـای خـود را به صـورت الکترونیکـی برگـزار  کلیـۀ 
کووید-19  کـه ضمن بررسـی چالش های به وجود آمـده از همه گیری بیمـاری  هـدف ایـن مطالعـه آن بـود 
کیفیـت آمـوزش،  کاهـش  کالس هـای آموزشـی حضـوری )چهـره بـه چهـره( و نگرانـی از  در خصـوص تعطیلـی 
کالس هـای الکترونیکـی در دانشـکده مهندسـی دانشـگاه  فرصت هـای ایجـاد شـده در زمینـه توسـعه سـریع 
فردوسـی مشـهد شناسـایی و از نتایج به دسـت آمده برای حل مشـکالت مربوط به فضای آموزشی دانشکده 
بـا زیربنایـی  کیفیـت آمـوزش اسـتفاده شـود. دانشـکدۀ مهندسـی دانشـگاه فردوسـی مشـهد  ضمـن حفـظ 
کارگاهـی و سـالن اجتماعـات و بـا بهره گیـری از  حـدود 48000 متـر مربـع فضـای آموزشـی، اداری، خدماتـی، 
کارشناسـی ارشـد و دکتـری  کارشناسـی،  172 عضـو هیئـت علمـی، دارای حـدود 6000 دانشـجو در سـه مقطـع 
بـا داشـتن حـدود 2500 دانشـجوی تحصیـالت  گرایـش فعـال اسـت2. ایـن دانشـکده  در هفـت رشـته و 68 
کمـی بـرای این دانشـجویان دارد. از طرف دیگر، دانشـکده از نظر فضای آموزشـی  تکمیلـی، فضـای پژوهشـی 
کالس درس اسـت و در هـر نیمسـال تحصیلـی  کـه ایـن دانشـکده دارای 60  نیـز به شـدت مشـکل دارد، چـرا 
کـه بـا توجـه بـه آنکـه هـر درس نظـری معمـواًل در  حـدود 700 درس نظـری در مقاطـع مختلـف ارائـه می شـود 
کالس برنامه ریـزی شـود. بالطبـع یکـی از  دو جلسـه تشـکیل می شـود، لـذا، 1400 جلسـه در هفتـه بایـد در 60 
کمبـود سـبب می شـود تـا  کـه ایـن  کالس بـه هـر درس اسـت، به گونـه ای  معضـالت ایـن دانشـکده اختصـاص 

کننـد. کالس هـا را در سـاعات نامناسـب برگـزار  گروه هـای آموزشـی برخـی از 
کالس هـای الکترونیکـی_ ناخواسـته و تحمیل شـده توسـط ایـن  کالس هـای حضـوری بـه  کلیـۀ  تبدیـل 
بیمـاری همه گیـر_ فرصتـی منحصـر به فـرد را بـه وجـود آورد تـا بتوان با اسـتفاده از نظرهای دانشـجویان مزایا و 
کرد. بدین منظور، پرسشـنامه ای  کاسـتی های نظـام آمـوزش الکترونیکـی در نظـام آمـوزش عالی را شناسـایی 
بـرای اسـتفاده از نظرهـای تجربـی دانشـجویان دانشـکدۀ مهندسـی دانشـگاه فردوسـی مشـهد طراحـی شـد. 
بـا اسـتفاده از اطالعـات به دسـت آمـده از دیدگاه هـای دانشـجویان و تحلیـل و مقایسـه نتایـج بـرای دروس و 
که قابلیت ارائه  کرد: 1. دروسـی  اسـتادهای متفاوت، می توان دروس ارائه شـده را در سـه قالب دسـته بندی 
که قابلیت ارائه در نظام آموزش الکترونیکی را ندارند؛ 3. دروسـی  به صورت الکترونیکی را دارند؛ 2. دروسـی 
کـه می تواننـد در قالـب ترکیبـی )حضـوری_ الکترونیکـی( ارائـه شـوند. ایـن دسـته بندی در برنامه ریـزی درسـی 

1- E-learning 2- www.um.ac.ir
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نیمسـال های تحصیلـی آینـده بسـیار مؤثـر اسـت. ایـن امـر سـبب می شـود تـا با تغییـر بخشـی از دروس از نظام 
آمـوزش مرسـوم )حضـوری( بـه آمـوزش الکترونیکـی، بهبـود و اصـالح در وضعیـت فضـای آموزشـی و پژوهشـی 

کاسـته شـود. گیرد و قدری از مشـکالت این دانشـکده  دانشـکدۀ مهندسـی صورت 

)UNESCO, 2020(2020 کز آموزشی دنیا در 20 آوریل شکل 1. وضعیت عمومی تعطیلی مرا

آموزش حضوری و الکترونیکی� 2
گفته می شـود، با قدمت  کـه در برخـی مـوارد بـه آن آمـوزش از راه دور1 یا آموزش برخط2 نیز  آمـوزش الکترونیکـی 
کـه یادگیرنده ها و معلمـان از نظر جغرافیایـی از یکدیگر  حـدود دو قـرن بـرای توصیـف دوره هایـی بـه کار مـی رود 
گـون قـرار دارنـد )Ypsilandis, 2002(. آمـوزش از راه دور  گونا جـدا هسـتند و در برخـی مـوارد در مناطـق زمانـی 
گرفت و اساس این آموزش  برای دریافت مدرک تحصیلی از اوایل قرن 19 میالدی به صورت مکاتبه ای شکل 
کـه در سـال  بـر دریافـت اطالعـات آموزشـی از طریـق اداره پسـت بـود. دانشـگاه لنـدن اولیـن دانشـگاهی اسـت 
کـرد3. محتـوا در آمـوزش از راه دور به تدریـج بـا پیشـرفت رایانه هـا از شـکل  1858 آمـوزش از راه دور را راه انـدازی 
کاغـذی به صـورت الکترونیکـی درآمـده و به دسـته های مختلفی چون برنامه آمـوزش از راه دور، دوره آموزش از 

.)Mark, 1990( کنسرسـیوم آموزش از راه دور تقسـیم شـده اسـت راه دور، مؤسسـه آموزش از راه دور و 
به صـورت  کامـاًل  راه دور  از  آمـوزش  افـراد، محتـوای  روزانـه  زندگـی  بـه  اینترنـت  وارد شـدن  بـا  به تدریـج 
الکترونیکـی و در فضـای اینترنـت ارائـه شـده و آمـوزش از راه دور را به صـورت الکترونیکـی درآورده اسـت. واژۀ 
کامپیوتـر4 اسـتفاده  آمـوزش الکترونیکـی اولیـن بـار در سـال 1999 در سـمینار سیسـتم های آمـوزش بـر اسـاس 
 1999 سـال  از  قبـل  سـال ها  بـه  آمـوزش  در  الکترونیکـی  ابـزارآالت  از  اسـتفاده  البتـه،   .)Gogos, 2013( شـد 

1- Distance learning 2- On-line learning 3- https://london.ac.uk
4- Computer based training (CBT) systems seminar
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بـرای نمونـه، می تـوان بـه اولیـن ماشـین تسـت1 در سـال 1924 و ماشـین آمـوزش2 در سـال  کـه  برمی گـردد 
کـرد )Gogos, 2013(. مـور و همکاران   کامپیوتـر3 در سـال 1960 اشـاره  1954 و اولیـن برنامـه آمـوزش بـر اسـاس 
)Moore et al., 2011( دربـاره تفاوت هـای میـان سـه واژه آمـوزش الکترونیکـی، آمـوزش از راه دور و آمـوزش 

کرده انـد. برخـط بررسـی 
کـه در آن یادگیرنده هـا و معلمـان از نظـر  در پژوهـش حاضـر منظـور از آمـوزش الکترونیکـی آموزشـی اسـت 
الکترونیکـی  یـا شـبکه های اجتماعـی  الکترونیکـی  بـر روی بسـتر  آمـوزش  و  از هـم جـدا هسـتند  جغرافیایـی 
کـه در  گرفـت؛ به گونـه ای  از اوایـل قـرن 21 به تدریـج در دنیـا شـکل  از آمـوزش  صـورت می پذیـرد. ایـن نـوع 
حـال حاضـر، دانشـگاه ماساچوسـت4 در آمریـکا حـدود 2400 عنـوان درسـی خـود را به صـورت الکترونیکـی و 
رایـگان در اختیـار عمـوم قـرار داده و سـایت مربـوط بـه ایـن نـوع آمـوزش بیـش از 500 میلیـون بازدیدکننـده 
داشـته اسـت. مینیـروا )Minyurova, 2020( دوره حاضـر را دوره انقـالب اطالعـات نامیـده و بـه تعامـالت بیـن 
کـرده اسـت. وی بـه چنـد دوره الکترونیکـی موفـق مثل  دانشـگاه ها به صـورت الکترونیکـی در ایـن دوره اشـاره 
پـروژه تفاهـم جهانـی5 و پـروژه رهبـری جهانـی6 اشـاره و نتایـج ایـن پروژه هـا را ایجـاد مهـارت بـرای برقـراری و 
کسـب مهارت  حفـظ ارتبـاط بـا نماینـدگان سـایر فرهنگ هـا، افزایـش تحـرک به عنـوان عنصـر حرفـه ای بـودن، 
کلیشـه ای  فعالیت هـای مشـترک در یـک تیـم مجـازی بـا مشـارکت بین المللـی، تغییـر محتوا در برداشـت های 

کـرده اسـت. دربـاره فرهنـگ دیگـران و توسـعه مهـارت زبـان انگلیسـی ذکـر 
مـکان  آن  در  آمـوزش  و  دارنـد  قـرار  واحـدی  مـکان  در  معلمـان  و  یادگیرنده هـا  حضـوری  آمـوزش  در 
انجـام می شـود و امـکان ارتبـاط مسـتقیم و چهـره بـه چهـره میـان افـراد وجـود دارد. بحـث مقایسـه آمـوزش 
ح بـوده  کالس درس( و الکترونیکـی از مدت هـا قبـل میـان پژوهشـگران مطـر حضـوری )چهـره بـه چهـره در 
اسـت. منتقـدان آمـوزش الکترونیکـی نبـود ارتبـاط چشـم بـه چشـم را یکـی از نقدهـا و ایـرادات مهـم آمـوزش 
الکترونیکـی می داننـد و در مقابـل، مدافعـان آمـوزش الکترونیکـی قابلیت هـای متعـدد موجـود در نظام هـای 

)Zhao et al., 2005( .الکترونیکـی را سـبب برتـری ایـن آمـوزش می داننـد
از جمله مزایای آموزش چهره به چهره می توان بازخورد فوری از سـوی دانشـجو، امکان برقراری ارتباط 
مؤثـر بـا اسـتاد، امـکان تعامـل بـا همکالسـی ها و امـکان یادگیـری از طریـق مباحثـه بـا همکالسـی ها را نـام برد. 
در مقابـل، در آمـوزش الکترونیکـی می تـوان بـه فراوانـی و دسـترس پذیر بودن فناوری های ارتباطی، اسـتفادۀ 
امـکان  گروهـی، خوداتکایـی دانشـجو و راحتـی  ارتباط هـای  برقـراری  امـکان  الکترونیکـی،  ابزارهـای  از  مؤثـر 
کـه در آنهـا تأثیـر آمـوزش الکترونیکـی بـه  کـرد. مسـتندات بسـیاری وجـود دارد  ضبـط دروس ارائـه شـده اشـاره 
اندازه آموزش حضوری اسـت یا حداقل تفاوت چشـمگیری بین آن دو در دسـتاورد یادگیری دانشـجو وجود 

1- Testing machine 2- Teaching machine 3- Computer based training program
4- MIT 5- Global understanding project 6- Global leadership project
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نـدارد )Zhao et al., 2005(. ترکیـب مناسـب دو آمـوزش حضـوری و الکترونیکـی بـا عنـوان آمـوزش ترکیبـی1 
کاسـته و به شـیوه مناسـبی از آموزش  که در این نوع آموزش از مدت زمان آموزش حضوری  نامیده می شـود 
الکترونیکی اسـتفاده شـده اسـت )Miller & King, 2003(. از آموزش ترکیبی به عنوان یک راه حل جدید در 
گسـترده تر  کارهـای اجتماعـی بهره بـرداری شـده اسـت )Ayala, 2009(. آمـوزش الکترونیکی می تواند  آمـوزش 

.)Gregory et al., 2016( گرفتـه شـود و از واقعیـت مجـازی2 در امـر آمـوزش بهـره 
که در  یکـی از نـکات مهـم در موفـق بـودن آمـوزش الکترونیکی وجود داشـتن بازخـورد و تنوع آن اسـت، چرا 
آن به دانشجو اطالعاتی در خصوص یادگیری و توصیه هایی درباره چگونگی بهبود یادگیری ارائه می شود. در 
آموزش الکترونیکی ارائۀ بازخورد برای تکالیف دانشجویان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا دانشجویان 
کالس های چهره به چهره دریافت  کمتری از اسـتادان خود نسـبت به  در آموزش الکترونیکی معمواًل بازخورد 
کارآمد از آن همواره مورد نقد  می کنند. توجه دانشـجویان و اسـتادان به اهمیت بازخورد و اسـتفاده مناسـب و 
گسـترده برای  طرفین )دانشـجویان و اسـتادان( بوده اسـت )Guasch et al., 2013(. با این حال، ارائه بازخورد 
 )Poyatos-Matas & Allan,2005( دانشـجویان می توانـد بـرای اسـتادان بسـیار زمانبـر باشـد. در مطالعـه ای
کیفیـت بازخـورد  کـه در آن ضمـن افزایـش  گروهـی را بـه دانشـجویان ارائـه دادنـد  پژوهشـگران نتایـج بازخـورد 
بـه دانشـجویان، موجـب صرفه جویـی در وقـت اسـتاد )مـدرس( نیـز می شـود. در پژوهش هایـی دربـاره اهمیـت 
بازخـورد خـوب و شـاخص های بازخـورد مناسـب و مؤثـر )Leibold & Schwarz, 2015( و نحـوه ارائـه بازخـورد 
آیـس و ریچاردسـون  بازخـورد نوشـتاری )Ice & Richardson, 2009( بررسـی شـده اسـت.  بـه جـای   صوتـی 
کـه بازخـورد صوتـی سـبب افزایـش یادگیـری می شـود و توانایـی درک  )Ice & Richardson, 2009( نشـان دادنـد 

تفاوت هـای ظریـف در مسـائل را بـه مخاطـب می دهد.
وضعیـت آمـوزش الکترونیکـی در رشـته مهندسـی به واسـطه ماهیـت ایـن رشـته بـا سـایر رشـته ها قـدری 
ک هـای ارزشـیابی  کـه یکـی از دالیـل آن ناتوانـی آمـوزش الکترونیکـی در اقنـاع برخـی از مال متفـاوت اسـت 
برنامه هـای آمـوزش مهندسـی اسـت )Memarian, 2019(. معماریـان )Memarian, 2019( دربـاره آمـوزش 
به صـورت  آزمایشـگاهی  کارهـای  وضعیـت  و  قبـول  قابـل  الکترونیکـی  آمـوزش  شـاخص های  الکترونیکـی، 
الکترونیکـی بررسـی و در انتهـا ترکیـب آمـوزش الکترونیکـی بـا آمـوزش چهـره بـه چهـره بـا تمهیــدات خاصـی را 

کـرده اسـت. توصیـه 
فراسـتخواه  و  بـازرگان  دارد.  بسـیاری  اهمیـت  موفـق  الکترونیکـی  آمـوزش  دوره  یـک   ارزیابـی 
گـون ارزیابـی را بررسـی و روشـی بومـی  گونا )Bazargan & Farasatkhah, 2019( به طـور مفصـل ده هـا روش 
کرده انـد. الگـوی بومـی پیشـنهادی آنهـا از 12 عامـل تشـکیل  بـرای ارزیابـی دوره آمـوزش الکترونیکـی را ارائـه 
کیفیـت  ک هـای ارزشـیابی  ک و چنـد نشـانگر معرفـی شـده اسـت. بیـش از 50% مال و بـرای هـر عامـل چنـد مـال

1- Blended learning 2- Virtual reality
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کیـد بـر ارزیابـی  کیـد می کنـد. در ایـن تحقیـق نیـز تأ یادگیـری الکترونیکـی در الگـوی یادشـده بـر یادگیـری  تأ
یادگیـری در فراینـد آمـوزش الکترونیکـی اسـت.

و  ناهمزمـان2  همزمـان1،  الکترونیکـی  آمـوزش  دسـته  سـه  در  الکترونیکـی  آمـوزش  حاضـر  مطالعـه  در 
کـه ضمـن آمـوزش  معکـوس3 )ترکیبـی( بررسـی شـده اسـت. در آمـوزش الکترونیکـی همزمـان فـرض می شـود 
افـراد به وسـیله محتـوای قابـل دسـترس، اسـتاد درس نیـز به صـورت برخـط4 در سیسـتم حضـور دارد و ضمـن 
الکترونیکـی  آمـوزش  در  دارد.  وجـود  همزمـان  به صـورت  پرسش_ پاسـخ  امـکان  درسـی،  مطالـب  توضیـح 
ناهمزمـان اسـتاد درس به صـورت برخـط در سیسـتم حضـور نـدارد، ولـی امـکان ارتبـاط بـا اسـتاد از طریـق 
ارسـال سـؤال و دریافـت جـواب بـا تأخیـر وجـود دارد. در آمـوزش الکترونیکـی نـوع ترکیبـی از ترکیـب دو نـوع 
کـه آمـوزش بعضـی مطالـب بـرای مثـال، مفاهیم  آمـوزش همزمـان و ناهمزمـان اسـتفاده می شـود، به گونـه ای 

به صـورت ناهمزمـان و انجـام دادن تمریـن به صـورت همزمـان اسـت.

وضعیت آموزش الکترونیکی در دانشگاه فردوسی مشهد� 3
گسـترش آن، مرکـز مسـتقل  دانشـگاه فردوسـی مشـهد در سـال 1385 بـا هـدف تمرکـز بـر آمـوزش مجـازی و 
آموزش هـای الکترونیکـی در ایـن دانشـگاه را تأسـیس و اولیـن دوره آمـوزش الکترونیکـی را در رشـته مدیریـت 
از  بیـش  مشـهد  فردوسـی  دانشـگاه  کـرد.  راه انـدازی   1390 سـال  در  ارشـد  کارشناسـی  مقطـع  در  نرم افـزار  و 
از  بیـش  دانشـجو  تعـداد  ایـن  از  دارد.  دکتـری  و  ارشـد  کارشناسـی  کارشناسـی،  مقاطـع  در  دانشـجو   25000
گرایـش  گـروه آموزش هـای الکترونیکـی دانشـگاه و در10  2000 دانشـجوی بین الملـل و فقـط 263 دانشـجو در 
کارشناسـی ارشـد تحصیـل می کننـد؛ به عبارت دیگـر، تقریبـًا 1% از دانشـجویان دانشـگاه فردوسـی مشـهد در 

دوره هـای الکترونیکـی در حـال تحصیـل هسـتند.
کشـور ایـران را شـاید بتـوان بـه نگرانـی و تصـور متولیـان امـر آمـوزش  رشـد ضعیـف آمـوزش الکترونیکـی در 
کیفیـت پاییـن آموزش هـای الکترونیکـی و بـه دنبـال آن پاییـن آمـدن سـطح علمـی  و اعضـای هیئـت علمـی از 
کیفیـت آمـوزش الکترونیکـی از چنـد منظـر تأمل برانگیز  کاهـش  کـرد؛ امـا ایـن نگرانـی و تصـور از  کشـور منتسـب 
کـه  کـز آمـوزش الکترونیکـی بـر می گـردد  اسـت. اول آنکـه ایـن برداشـت بـه چگونگـی پذیـرش دانشـجو در مرا
کیفیـت ایـن  کـز معمـواًل دانشـجویان ضعیف تـر پذیرفتـه می شـوند و لـذا، ایـن امـر بـه پاییـن بـودن  در ایـن مرا
کـه متقاضیـان تحصیـل به دلیـل پاییـن بـودن  آمـوزش دامـن می زنـد؛ ایـن مسـئله نیـز ریشـه فرهنگـی دارد 
سـطح آموزش هـای الکترونیکـی، داوطلـب آن نیسـتند. مشـکل دوم را می تـوان بـه اشـراف نداشـتن برخـی 
از اسـتادان و متولیـان امـر آمـوزش بـه نرم افزارهـای مرتبـط بـا آمـوزش مجـازی و الکترونیکـی و سـختی انتقـال 
مطلب در فضای مجازی دانسـت. مشـکل سـوم نبود امکان ارائه دروس عملی به صورت الکترونیکی اسـت.

1- Synchronous e-learning 2- Asynchronous e-learning 3- Flipped e-learning
4- On-line
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دانشـگاه  در   1398-99 تحصیلـی  سـال  دوم  نیمسـال  کل  تـا  شـد  سـبب  کوویـد-19  همه گیـر  بیمـاری 
برگـزار شـود. اسـتادان  ترکیبـی(  یـا  الکترونیکـی )همزمـان، ناهمزمـان، معکـوس  فردوسـی مشـهد به صـورت 
کردنـد و بـا وجـود نبـود آمادگـی  گـون و متنـوع ایـن نیمسـال تحصیلـی را سـپری  گونا مختلـف بـا شـیوه های 
قبلی برای مواجهه با این مشـکل، آنها توانسـتند به خوبی این نیمسـال را پشـت سـر بگذارند. این تجربه دو 
کیفیـت آمـوزش مجـازی را تحـت تأثیر قـرار داد: 1. در این  ح شـده در خصـوص نگرانـی از  مشـکل از مـوارد مطـر
نیمسـال تحصیلـی تمـام دانشـجویان درگیـر آمـوزش الکترونیکـی شـدند و لـذا، مشـکل ضعف علمـی )پایه ای( 
دانشـجویان شـرکت کننده از میـان رفـت؛ 2. اسـتادان و متولیـان امـر آموزش به دلیل درگیری با این سیسـتم، 

بـه قابلیت هـای آموزش هـای الکترونیکـی پـی بردنـد و قابلیت هـای ناشـناخته ایـن سیسـتم آشـکار شـد.
کلیـه دروس نظـری به صـورت الکترونیکـی در نیمسـال دوم سـال تحصیلـی 99-1398 در  تجربـۀ ارائـۀ 
دانشـگاه فردوسـی مشـهد بـه شـناخت دقیق تـری از آمـوزش الکترونیکـی منجـر شـد و ایـن امـکان را پدید آورد 
که از نظر  کـه بتـوان بـا توجـه بـه تجربۀ اسـتادان و دانشـجویان درگیر در فراینـد آموزش الکترونیکی، دروسـی را 
کـه چنـدان مناسـب بـا آمـوزش  ماهیـت درس مناسـب بـا آمـوزش الکترونیکـی هسـتند و همچنیـن دروسـی را 

کرد. الکترونیکـی نیسـتند، مشـخص 
از  کثـری  حدا اسـتفاده  و  شـده  اشـاره  نیمسـال  در  آمـده  به وجـود  شـرایط  از  تجربـی  اسـتفادۀ  موضـوع 
ح  اطالعـات قابـل حصـول از ایـن بحـران بـا مسـئوالن دانشـکدۀ مهندسـی دانشـگاه فردوسـی مشـهد مطـر
کردنـد تـا بـا اسـتفاده از اطالعـات دانشـکده به عنـوان جامعـه آمـاری، بتـوان بـرای  شـد و آنـان اعـالم آمادگـی 
حـل بخشـی از مشـکالت ایـن واحـد اقـدام  و در صـورت موفـق بـودن ایـن تجربـه، از آن بـرای حـل مشـکالت 
کـه از آمـوزش الکترونیکـی در  کـرد. ایـن پژوهـش می توانـد برداشـتی را  دانشـگاه فردوسـی مشـهد نیـز اسـتفاده 
کنـد. هـدف ایـن مطالعـه ترغیـب  ذهـن مسـئوالن و اعضـای هیئـت علمـی و دانشـجویان وجـود دارد، اصـالح 

کـه البتـه، از آن منظـر هـم قابل توجـه اسـت. بـه رشـد آمـوزش الکترونیکـی نیسـت 

روش تحقیق� 4
که در آنهـا زمینه موجود  روش ایـن مطالعـه پیمایشـی بـود. مطالعـات پیمایشـی مطالعاتـی توصیفی هسـتند 
کیفیت یک درس الکترونیکی فقط برداشـت اسـتادان  بـدون دخـل و تصـرف بررسـی می شـود. بـرای اطـالع از 
کفایـت نمی کنـد و بایـد بـه نظـر یادگیرنده هـا نیـز توجـه شـود.  کالس درس  و مسـئوالن دانشـگاه از وضعیـت 
خوشـبختانه، برگـزاری نیمسـال دوم سـال تحصیلـی 99-1398 به صـورت الکترونیکـی در دانشـگاه فردوسـی 
بـرای بررسـی آمـوزش  بـود، سـبب ظهـور یـک فرصـت طالیـی  ایـن دانشـگاه  اراده  از  ج  کـه ناخواسـته و خـار
که با برخورد دقیق و علمی با موضوع می توان از اطالعات به دسـت آمده به درسـتی  الکترونیکی شـده اسـت 
کـرد و ضمـن واقعـی سـاختن جایـگاه آموزش هـای الکترونیکـی، قدری از مشـکالت و چالش های  بهره بـرداری 
کـرد. در ایـن مطالعـه سـعی شـد تـا بـا توجـه بـه نظرهـای دانشـجویان بـه دو  دانشـکدۀ مهندسـی را برطـرف 
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سـؤال زیر پاسـخ داده شـود:
کرونا برای . 5 کیفیت آموزش در آینده و در شـرایط پسـا چـه دروسـی و بـا چـه اسـتادانی بـدون از دسـت رفتـن 

ارائـه به صورت الکترونیکی مناسـب هسـتند؟
چه دروسی و با چه استادانی برای آموزش الکترونیکی توصیه نمی شوند؟. 6

کیفیـت نظـام  در صـورت مشـخص شـدن آمـوزش بعضـی از دروس به صـورت الکترونیکـی، ضمـن حفـظ 
کاسـته می شـود و بـا تبدیـل این بخش  آمـوزش، از فشـار بـر مسـئوالن دانشـکده بـرای تأمیـن فضـای آموزشـی 

بـه فضـای پژوهشـی، فضـای پژوهشـی می توانـد بهبـود یابد.
از دانشـجویان دانشـکدۀ مهندسـی دانشـگاه فردوسـی مشـهد  گروهـی  بـا همـکاری  در ایـن خصـوص، 
اسـت.  بخـش   6 در  سـؤال   27 دارای  پرسشـنامه  ایـن  شـد.  طراحـی  بخـش   6 در  مناسـب  پرسشـنامه ای 
کلیـات، محتـوای تهیـه شـده توسـط اسـتاد، تعامـل اسـتاد و  بخش هـای مختلـف ایـن پرسشـنامه شـامل 
دانشـجو، ارزشـیابی پیشـرفت تحصیلی دانشـجو در درس )نحوه ارزشـیابی درس توسـط اسـتاد(، حل تمرین 
درس و مسـائل مرتبـط بـا زیرسـاخت مـورد اسـتفاده در آمـوزش الکترونیکـی اسـت. سـپس، پرسشـنامه بـرای 
کارشناسـی ارشـد دانشـکدۀ  مهندسـی )4 درس از علـوم ریاضـی( در  کارشناسـی و  106 درس از دروس دوره 
بـازه 8 تـا 15 مـرداد توسـط دانشـجویان دروس مـد نظـر تکمیـل شـد. ایـن پرسشـنامه در پیوسـت الـف آورده 

کار از نرم افـزار منبـع بـاز فرمالـو1 اسـتفاده شـده اسـت. شـده اسـت. در اجـرای ایـن 
نظـر بـه آنکـه ممکـن بـود دانشـجویان هنگام تکمیـل پرسشـنامه دروس الکترونیکی با توجه به سـوگیری 
ارزیابـی حاصـل نشـود، در طراحـی  از نتایـج  لـذا، دقـت مـد نظـر  ذهنـی خـود بـه سـؤاالت جـواب بدهنـد و 
پرسشـنامه سـعی شـد تا در آغاز بعضی از سـؤاالت ابتدا توضیحاتی داده شـود تا دانشـجویان بر اسـاس آن با 

دقـت بیشـتری بـه سـؤال ها پاسـخ بدهنـد تـا دقـت در تکمیـل پرسشـنامه بـاال بـرود.
بـرای تکمیـل فرم هـای پرسشـنامه بـه دانشـجویان اطالع رسـانی شـد و دانشـجویان در تکمیـل فرم هـای 
کننـدگان بـه میـزان  کردنـد. از میـان دروس انتخـاب شـده فقـط در 47 درس تعـداد شـرکت  مربـوط مشـارکت 

کـه در بخـش نتایـج تحقیـق بـه نتایـج آنهـا توجه شـد. الزم رسـید 
نتایـج ایـن پژوهـش صرفـًا بـه برخـی از دروس دانشـکده مهندسـی دانشـگاه فردوسـی مشـهد اشـاره دارد 
کـه از نـوع دانشـگاه جامـع  کل دانشـگاه،  گـروه آموزشـی در دانشـکده مهندسـی بـه  و تعمیـم اطالعـات چنـد 
کنـد. ضمـن آنکـه بی شـک،  گروه هـای تحصیلـی در آن فعـال هسـتند، می توانـد انحـراف ایجـاد  اسـت و همـه 
گـروه بـه سـبب ماهیـت رشته شـان، مهـارت بیشـتری در اسـتفاده از نرم افزارهـا و بـه دنبـال آن  اسـتادان ایـن 
ارتبـاط بـا دانشـجویان در فضـای مجـازی دارنـد. لـذا، بـرای تعمیـم ایـن پژوهش به سـایر دانشـکده ها باید در 

سـؤاالت پرسشـنامه تغییراتـی به وجـود آورد.

1- www.formaloo.com
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نتایج تحقیق  دانشکدۀ مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان نمونه مورد مطالعه� 5
کامـاًل واقعـی به دسـت آمـده  کـه بـر پایـه یـک تجربـه  بـر اسـاس نتایـج به دسـت آمـده از ارزیابـی انجـام شـده 
کیفیـت مناسـب و به صورت مجازی دارنـد و نیز بعضی  کـه قابلیـت ارائـه بـا  اسـت، می تـوان بعضـی از دروس را 
کیفیـت مناسـب و به صـورت مجـازی ندارنـد، از دیـدگاه دانشـجویان مشـخص  کـه قابلیـت ارائـه بـا  از دروس را 
کـرد. بـرای نمونـه، سـؤال 1 دربـاره مقایسـه درس ارائـه شـده به صـورت الکترونیکـی بـا درس حضـوری اسـت 
کلیات پیوسـت الف(. این سـؤال می تواند به عنوان شـاخصی در تشـخیص دروس مناسـب  )سـؤال 1 از بخش 
ارائـه به صـورت الکترونیکـی اسـتفاده شـود. در شـکل 2 نتایـج پاسـخ شـرکت کنندگان در  بـرای  و نامناسـب 
دروس نمونـه "الـف"، "ب"، "ج" و "د"1 بـرای سـؤال یـک از پرسشـنامه نشـان داده شـده اسـت. بـا توجـه بـه  
از  بهتـر  الکترونیکـی  را به صـورت  ایـن درس  ارائـه  کیفیـت  از شـرکت کنندگان  "الـف" %50  شـکل 2، در درس 
کیفیـت ارائـه ایـن درس به صـورت الکترونیکـی را در حـد حضـوری دانسـته اند. در درس  حضـوری و 50% نیـز 
کمتـر از حضـوری  کیفیـت ارائـه ایـن درس را به صـورت الکترونیکـی  "د" نزدیـک بـه 75%  از شـرکت کنندگان 
نیـز  از سـایر بخش هـا  و چنانچـه  ارائـه شـده  بسـیار خـوب  "الـف"  ایـن سـؤال، درس  اسـاس  بـر  دانسـته اند. 
گزینـه مناسـبی بـرای ارائـه به صـورت  ایـن درس شـاخص قابـل قبولـی داشـته باشـد، ایـن درس را می تـوان 
گرفـت. درس "د" نیـز اصـاًل بـرای ارائـه به صـورت الکترونیکـی مناسـب نیسـت )حداقـل بـا  الکترونیکـی در نظـر 

کـه ایـن درس را در نیمسـال مـد نظـر ارائـه داده اسـت(. اسـتادی 
نتایج به دسـت آمده از سـؤال 1 ممکن اسـت با ماهیت متفاوت درس های انتخاب شـده ارتباط داشـته 
باشـد. صرف نظـر از آنکـه ماهیـت درس چقـدر امـکان ارائـه الکترونیکـی بـا بـازده بـاال را داشـته باشـد، عملکـرد 
کـرد و نظـر بـه آنکـه اسـتادان دانشـگاه هرکـدام قابلیت های  اسـتاد ایـن درس را می تـوان به طـور مجـزا ارزیابـی 
گرفتـه اسـت. در  قـرار  اسـتاد هـدف  الـف( عملکـرد  کلیـات )پیوسـت  از بخـش  متفاوتـی دارنـد، در سـؤال 2 
شـکل 3 پاسـخ شـرکت کنندگان در دروس نمونـه "الـف"، "ب"، "ج" و "د" بـرای سـؤال دو از پرسشـنامه ارائـه 
ارزیابـی  تمـام شـرکت کنندگان در  "الـف"  کـه در شـکل 3 دیـده می شـود، در درس  شـده اسـت. همان گونـه 
کرده اند و در درس "د" 50%  از شـرکت کنندگان در ارزیابی عملکرد  عملکرد اسـتاد درس را فراتر از انتظار اعالم 
کرده انـد. بـر اسـاس ایـن سـؤال عملکـرد  کمتـر از حـد انتظـار اعـالم  کمتـر از حـد انتظـار یـا بسـیار  اسـتاد درس را 
اسـتاد درس "الـف" بسـیار خـوب بـوده اسـت و چنانچـه از سـایر بخش هـا نیـز ایـن درس شـاخص قابـل قبولـی 
گرفت. درس "د"  گزینه مناسـبی برای ارائه به صورت الکترونیکی در نظر  داشـته باشـد، این درس را می توان 

نیـز اصـاًل بـرای ارائـه به صـورت الکترونیکـی مناسـب نیسـت.
نکتـه مهـم بعـدی در ارائـه یـک درس به صـورت الکترونیکـی محتـوای تهیـه شـده بـرای درس و تسـلط 
اسـتاد به امکانات سیسـتم آموزش الکترونیکی وبینار اسـت. سـؤاالت 3 تا 5 در بخش محتوا )پیوسـت الف( 
دربـاره ایـن موضـوع اسـت. بـرای نمونـه، نتایـج سـؤال 5 از بخـش محتـوا دربـاره تسـلط اسـتاد بـه سیسـتم 

نام دروس برای جلوگیری از حساسیت حذف شده است.  -1
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آمـوزش الکترونیکـی اسـت و نتایـج در شـکل 4 نشـان داده شـده اسـت.

شکل 2.  نتایج سؤال 1 پرسشنامه )پیوست الف( برای 4 درس مختلف الف، ب، ج و د

کـه مشـاهده می شـود، تمـام شـرکت کنندگان در ارزیابـی، نمـره 10 را بـرای تسـلط اسـتاد بـه  همان گونـه 
کـرده، ولـی در درس "د" بیـش از 60% شـرکت کنندگان،  سیسـتم آمـوزش الکترونیکـی در درس "الـف" انتخـاب 
گرفته انـد. بـر اسـاس ایـن  کمتـر از 5 را بـرای تسـلط اسـتاد بـه سیسـتم آمـوزش الکترونیکـی در نظـر  نمـره 5 و 
سـؤال تسـلط اسـتاد درس "الـف" بـه سیسـتم آمـوزش الکترونیکـی بسـیار خـوب بـوده اسـت و چنانچه از سـایر 
گزینـه مناسـبی بـرای ارائـه  بخش هـا نیـز ایـن درس شـاخص قابـل قبولـی داشـته باشـد، ایـن درس را می تـوان 
گرفـت. درس "د" نیـز اصـاًل بـرای ارائـه به صـورت الکترونیکـی مناسـب نیسـت. به صـورت الکترونیکـی در نظـر 

شکل 3. نتایج سؤال 2 پرسشنامه ارزیابی برای 4 درس مختلف الف، ب، ج و د
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صرف نظـر از ماهیـت درس و چگونگـی ارائـه درس توسـط اسـتاد مربـوط و محتـوای درس، میـزان تعامـل 
بیـن اسـتاد و دانشـجو نیـز از اهمیـت بسـیاری برخـوردار اسـت. بـرای نمونـه، سـؤال 6 از بخش تعامل اسـتاد و 
دانشـجو )پیوسـت الـف(، دربـاره ایـن موضـوع در حیـن تدریـس اسـت و سـؤال 7 از این بخش بـه این موضوع 

ج سـاعات تدریس اشـاره دارد. در خار
گرفتن به گونه ای باشـد  گر شـیوه امتحـان  گرفتن اسـت. ا یکـی از وجـوه مختلـف فراینـد آمـوزش، امتحـان 
کـه تنهـا راه حفـظ سـالمت و امنیـت امتحـان  کـه صرفـًا حفظیـات دانشـجو آزمـوده شـود، بـه نظـر می رسـد 
کنتـرل دقیقـی بـر مشـاهده فـرد امتحان دهنـده اعمـال شـود و زمـان به قـدری محـدود باشـد  کـه  ایـن باشـد 
کـردن به وجـود نیایـد. چنیـن راهـکاری مسـلمًا بـه دانشـجویان خـوب صدمـه خواهـد زد و  کـه فرصـت تقلـب 
کـه در  گـر پرسـش های امتحـان بـه شـکلی طراحـی شـود  کـرد. از سـوی دیگـر، ا دانـش آنهـا را ارزیابـی نخواهـد 
آنهـا اسـتدالل، تجزیـه و تحلیـل، نـگاه شـخصی و راه حـل به جـای پاسـخ نهایـی سـؤال شـود، در آن صـورت 
کاهـش پیـدا می کنـد و در عـوض، امتحان گیرنـده قـادر خواهـد  خطـر انتقـال پاسـخ نهایـی میـان دانشـجویان 

کـه ممارسـت، تبحـر، خالقیـت و ابتـکار را در دانشـجوی خـود محـک بزنـد. بـود 
سـؤال 9 تـا 15 از بخـش چهـارم ایـن ارزیابـی )پیوسـت الـف( در خصـوص موضـوع آزمـون اسـت. در سـؤال 
13 ارزیابـی، موضـوع مهـار تخلفـات در آزمـون و در سـؤال 15 میـزان اسـترس دانشـجویان در آزمـون در نظـر 
گاه سـبب  کـه سـعی اسـتاد در مهـار تخلـف ممکـن اسـت به صـورت ناخـودآ گرفتـه شـده اسـت. واضـح اسـت 
امـر بایـد مصالحـه ای بیـن ایـن دو مـورد در نظـر  لـذا، در اجـرای ایـن  افزایـش اسـترس دانشـجویان شـود و 
کـه اسـتاد درس توانسـته اسـت ارزیابـی را به گونـه ای  گرفـت. شـکل 5 بـرای یـک درس خـاص نشـان می دهـد 
کاهـش  کـه ضمـن توجـه بـه مهـار تخلـف )شـکل 5 الـف(، اسـترس دانشـجویان )شـکل 5 ب( را نیـز  کنـد  برگـزار 
کرد. دهـد. لـذا، از ایـن ارزیابـی می تـوان اسـتادان موفـق در ایـن امـر را شـناخت و از تجربه هـای آنان اسـتفاده 

)درس ب()درس الف(

)درس د()درس ج(

شکل 4. نتایج سؤال 5 پرسشنامه ارزیابی برای 4 درس مختلف )10 = حالت ایده آل(
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کاهش استرس )ب:  )الف: مهار تقلب(

شکل 5. نتایج سؤال 13)الف( و 15 )ب( برای یک درس خاص )10 = حالت ایده آل(

را دنبـال می کننـد، در  اهـداف متفاوتـی  ارزیابـی  انتخـاب شـده در  آنکـه سـؤاالت مختلـف  بـه  بـا توجـه 
تعییـن مناسـب یـا نامناسـب بـودن درس خاصـی بـرای ارائـه به صـورت الکترونیکـی بایـد درجه اهمیـت آنها را 
گرفـت. بـرای نمونـه، سـؤاالت بخـش فنـی و مسـائل مربوط به وبینار )سـؤال 21 تـا 27 ( برای  متفـاوت در نظـر 
اطالع مسـئوالن دانشـکده از وضعیت نرم افزارهای مورد اسـتفاده و برخی نیز برای اطالع از سـاعت مناسـب 
گرفته شـده اسـت.  ارائـه دروس طراحـی و لـذا، وزن آنهـا در پاسـخگویی بـه سـؤاالت ایـن پژوهش صفر در نظر 
گزینه ای به صفر تا ده تبدیل شـده اسـت تا مشـابه سـایر سـؤاالت قابل بررسـی باشـد )پاسـخ الف  سـؤاالت 4 
گرفتـه شـده اسـت(. در جـدول 1 سـؤاالت انتخـاب شـده  برابـر 10 و پاسـخ ب، ج و د بـه ترتیـب 7، 4 و 0 در نظـر 

و وزن آنهـا بـرای تحلیـل و پاسـخگویی بـه سـؤاالت پژوهـش نشـان داده شـده اسـت.
کسـب شـده بیـن شـرکت کنندگان محاسـبه و سـپس،  بـرای هـر درس ابتـدا در هـر سـؤال متوسـط امتیـاز 
جمـع وزن داری بـر اسـاس جـدول 1 بـرای هـر درس محاسـبه شـد. توزیـع امتیـاز بـر اسـاس جـدول 1 بـرای هـر 
کسـب امتیاز صفر در همه سـؤاالت و همه شـرکت کنندگان  درس به عددی بین صفر )بدترین شـرایط، یعنی 
کسـب امتیـاز 10 در همـه سـؤاالت و همـه شـرکت کنندگان یـک  تـا 130 )بهتریـن شـرایط، یعنـی  یـک درس( 
کـه بـرای آن دروس پرسشـنامه تهیـه شـد و تعـداد پاسـخ ها بـه میـزان قابـل  درس( منجـر شـد. بـرای دروسـی 
کسـب شـده 70/6 بوده اسـت )شـکل 6  کمترین امتیاز  کسـب شـده 127/75 و  قبول رسـید، بهترین امتیاز 
که بر اسـاس آن هر درسـی باالی  (. برای شـکل 6 دو آسـتانه تعریف شـده اسـت: آسـتانه اول امتیاز 105 اسـت 
کنـد، شـرط الزم بـرای ارائـه به صـورت الکترونیکـی را دارد و در صـورت تأییـد اسـتاد درس  کسـب  امتیـاز 105 را 
گـروه آموزشـی و دسـتگاه نظـارت و ارزیابـی دانشـکده، بـرای ترم هـای بعـد می توانـد به صـورت الکترونیکـی  و 
ارائه شود. در این پژوهش 13 درس؛ یعنی حدود 28%  از درس ها )درس های 3، 4، 6، 7، 12،20، 22، 24، 
26، 30، 31، 34 و 35( بـرای ارائـه به صـورت الکترونیکـی مناسـب تشـخیص داده شـد. آسـتانه دوم امتیـاز 
88 تعریـف شـده اسـت و بـر اسـاس آن 17 درس؛ یعنـی 36% از دروس زیـر ایـن آسـتانه بودنـد و لـذا، برای ارائه 
به صـورت الکترونیکـی مناسـب نیسـتند. دروس بیـن امتیـاز 100 و 105 را نیز می تـوان دروس متناظر برای ارائه 

گرفـت. به صـورت ترکیبـی در نظـر 
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جدول 1: سؤال های پرسشنامه در این پژوهش و وزن هر سؤال

شماره سؤالوزن سؤالشماره سؤالوزن سؤالشماره سؤالوزن سؤال

1131521

1151622

1221913

11014

کسب شده برای 47 درس مورد پژوهش شکل 6. امتیاز 

دروس  از  تعـدادی  کرونا  پسـا دوران  در  کـه  گرفـت  تصمیـم  می تـوان  به عمل آمـده،  ارزیابـی  اسـاس  بـر 
کـرد تـا ضمـن آنکـه از فشـار  کامـاًل الکترونیکـی ارائـه  کـد مختلـف[ را به صـورت  ]به ویـژه یکـی از دروس دارای دو 
کـم می شـود، بتـوان بخشـی از فضـای آموزشـی را بـه فضـای پژوهشـی اختصـاص  کالس هـای آموزشـی  بـرای 
کاهـش هزینه هـای جـاری دانشـگاه،  داد. در ضمـن، ایـن امـر سـبب مزایـای غیرمسـتقیم دیگـری از جملـه 
بهبـود وضعیـت ترافیـک و ... می شـود. دلیـل پیشـنهاد ارائـه یکـی از دروس مـوازی به صـورت الکترونیکـی 
بـا  شـرایط[  سـایر  نظـر  از  چـه  و  فکـری  نظـر  از  ]چـه  بیشـتری  تطبیق پذیـری  کـه  دانشـجویانی  کـه  اسـت  آن 
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کرده انـد، بـه انتخـاب درس به صـورت الکترونیکـی مبـادرت ورزنـد و دانشـجویانی  سیسـتم الکترونیکـی پیـدا 
کالس هـای مرسـوم حضـوری  کرده انـد، در  کمتـری بـا سیسـتم آمـوزش الکترونیکـی پیـدا  کـه تطبیق پذیـری 

کیفیـت آمـوزش بیشـتر شـود. کننـد و لـذا،  شـرکت 

بحث و نتیجه گیری� 6
عرصـه  در  کـه  اسـت  مهمـی  موضوعـی  مباحـث  از  یادگرفتـن  چگونـه  درک  و  مادام العمـر  یادگیـری  امـروزه، 
آمـوزش عالـی بـه آن توجـه شـده و جایگزینـی عباراتـی ماننـد یادگیـری از راه دور بـه جـای آمـوزش از راه دور و 
کاهـش هزینه هـا  کـه عـالوه بـر  تمرکـز بـر یادگیرنـده از آن جملـه اسـت. بـر ایـن اسـاس، یادگیری هـای مجـازی 
بـه ارمغـان  بـرای یادگیرنده هـا  را  و محدودیت هـای آموزش هـای حضـوری می توانـد یادگیـری منعطف تـری 

گرفتـه اسـت. کانـون توجـه مطالعـات آموزشـی در دهه هـای اخیـر قـرار  بیـاورد، در 
کوویـد-19 امـکان آنکـه تمـام دروس دانشـگاهی  در حالـت معمـول و شـرایط قبـل از بیمـاری همه گیـر 
کـرد،  را از شـکل حضـوری بـه شـکل الکترونیکـی تبدیـل و بـر اسـاس مشـاهدات عملکـرد سیسـتم را ارزیابـی 
کـه بتوان اطالعاتی از سیسـتم آموزشـی  کـرد  کوویـد-19 ایـن شـرایط را مهیـا  وجـود نداشـت. بیمـاری همه گیـر 
کـه در حالـت معمـول امـکان آن وجـود نداشـت. در ایـن خصـوص، پرسشـنامه مناسـبی بـرای  کـرد  اسـتخراج 
از آن، نـگاه مسـئوالن و اعضـای هیئـت علمـی  ج  بـر اسـاس اطالعـات مسـتخر تـا  ایـن شـرایط طراحـی شـد 
بـه آمـوزش الکترونیکـی دقیق تـر شـود. عـالوه بـر آن، بعضـی از دروس دانشـکده، بـا توجـه بـه اسـتاد درس، 
بـا توجـه بـه اسـتاد درس، نیـز بـه دروسـی  بـرای آمـوزش الکترونیکـی و برخـی دروس،  بـه دروسـی مناسـب 
نامناسـب بـرای آمـوزش الکترونیکـی تقسـیم می شـود. همچنیـن امکان تعیین دروس مناسـب بـرای آموزش 
کرونـا می تـوان دروس مناسـب بـرای  ترکیبـی هـم امکان پذیـر اسـت. در نیمسـال های تحصیلـی عـادی و پسـا 
کـرد. بـا انجـام  کیفیـت، به صـورت الکترونیکـی ارائـه  کاهـش  ارائـه به صـورت الکترونیکـی را بـدون نگرانـی از 
کاسـته و امـکان برنامه ریزی راحت تـر و حتی حذف برخی   کالس هـای دانشـکده  کـم  کار از فشـار ترا دادن ایـن 
کار به صـورت غیرمسـتقیم  کالس هـای آموزشـی و تبدیـل آن بـه فضـای پژوهشـی فراهـم می شـود. بـا ایـن  از 
کاهـش ترافیـک می شـود. البتـه، باید  کاهـش هزینـه بـرای دانشـگاه و دانشـجویان و  مزایـای دیگـری از جملـه 
بـا ارزیابـی مسـتمر ایـن دروس، البتـه بـا ارزیابـی مناسـب و نـه ارزیابـی مرسـوم دانشـگاه، در انتخـاب دروس 
گرفتن نظر اسـتادان  پیوسـته بازنگـری شـود. بـر اسـاس نتایـج به دسـت آمـده از ارزیابـی انجـام شـده و در نظـر 
کیفیـت آمـوزش حداقـل  و سیسـتم نظـارت و ارزیابـی دانشـکده، به راحتـی می تـوان بـدون از دسـت دادن 
کـرد و درضمـن، دروسـی را نیـز  کالس هـای نظـری دانشـکده مهندسـی را به صـورت الکترونیکـی ارائـه  20% از 
کـه قابلیـت ارائـه به صـورت الکترونیکـی ندارنـد، مشـخص سـاخت. در ایـن تحقیـق فقـط بـه نظـر دانشـجویان 
درس توجـه شـده اسـت و طبیعتـًا بـرای دقیق تـر شـدن نتایـج می تـوان نظـر اسـتادان درس و نظـر دسـتگاه 
کافـی را بـرای ارائه دروس  کـرد و شـرط الزم و  نظـارت بـر سیسـتم آمـوزش را نیـز بـا نظرهـای یافـت شـده تلفیـق 
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آورد. الکترونیکـی به دسـت  به صـورت 
کلیه دروس دانشـکده مهندسـی می توان به صورت دقیـق به تفکیک دروس  بـا تکـرار ایـن پژوهـش برای 
کرد. اجـرای این پژوهش  مناسـب بـرای آمـوزش الکترونیکـی و دروس نامناسـب بـرای ایـن نوع آمـوزش اقدام 

کلیه دروس دانشـکده مهندسـی در دسـتورکار نویسـندگان مقاله قرار دارد. برای 

تشکر و قدردانی
نگارنـدگان بـر خـود الزم می داننـد از زحمـات و راهنمایی هـای آقـای دکتـر رضـا پیش قـدم، معاونـت محتـرم 
گـروه مطالعـات برنامـه درسـی و  آموزشـی دانشـگاه فردوسـی، و آقـای دکتـر بهـروز مهـرام، عضـو هیئـت علمـی 
کـه بـا اعـالم نظرهـای خـود در فرم هـای پرسشـنامه موجـب  کننـد. همچنیـن از دانشـجویانی  آموزشـی، تشـکر 
کمیت هـای نظرسـنجی مسـتند  کیفیـت آمـوزش الکترونیکـی بـه  شـدند تـا تحقیقـات مقالـه حاضـر در ارتقـای 
کـه در داوری اولیـه نـکات ارزشـمندی را  شـود، قدردانـی می شـود. عـالوه بـر ایـن، الزم اسـت از داوران مقالـه 
کنـد و  کـه عنـوان مقالـه حاضـر تغییـر  متذکـر شـدند، سپاسـگزاری شـود. نظرهـای صائـب داوران موجـب شـد 
نتیجه پژوهش با دقت بیشـتری بر برخی دروس دانشـکده مهندسـی دانشـگاه فردوسـی مشهد متمرکز شود.
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پیوست الف:
کـه سـؤاالت بخش هـای مختلـف در ادامـه آمـده اسـت. در هـر  پرسشـنامه طراحـی شـده دارای 6 بخـش بـود 

گذاشـته و بعـد از آن سـؤاالتی پرسـیده شـده اسـت. بخـش ابتـدا توضیحاتـی بـرای داوطلـب 

کلیات بخش اول: 
کالس های مجازی بازده  که برخی دروس نسـبت به برخی دیگـر، در  گاهـی اوقـات دانشـجویان بـر ایـن باورند 
که به شـکل مجازی و به نحو احسـن  کـه درس A درصورتی  پایین تـری دارنـد، بـرای مثـال، آنهـا اعتقـاد دارنـد 
کالس هـای حضوری ندارد، امـا درس B هرچقدر هم تالش  ارائـه شـود، از نظـر بـازده آموزشـی فـرق چندانی با 

کمی خواهد داشـت. گر مجازی ارائه شـود، بازده  شـود، بـا توجـه بـه ماهیـت آن، ا
کردید، در صورت ارائه . 1 کسـب  گذشـته  که در نیمسـال تحصیلی  با توجه به توضیحات مذکور و تجربه ای 

کـرده اسـت( چقـدر امـکان  کـه درس را ارائـه  بـه شـکل صحیـح، ماهیـت ایـن درس )صرف نظـر از اسـتادی 
کنید: کالس حضوری مقایسـه  برگـزاری مجـازی بـا بـازده بـاال را خواهـد داشـت؟ آن را بـا 

ب( در حد حضوری الف( بهتر از حضوری 
کمتر از حضوری د( بسیار  کمتر از حضوری، ولی قابل قبول  ج( 

صرف نظـر از آنکـه ماهیـت درس چقـدر امـکان ارائـه مجـازی بـا بـازده بـاال را داشـته باشـد، عملکرد اسـتاد 
کرده اند یا خیر. کالس را برگـزار  که آیا ایشـان به شـکل مطلوب  کرد  ایـن درس را می تـوان به طـور مجـزا ارزیابـی 

کنید:. 2 با توجه به توضیحات مذکور، صرف نظر از ماهیت درس، عملکرد استاد درس را ارزیابی 
ب( در حد انتظار الف( فراتر از حد انتظار 

کمتر از حد انتظار د( بسیار  کمتر از حد انتظار  ج( 
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بخش دوم: محتوا
آیا شیوۀ تدریس و محتوا، متناسب با ارائه درس به صورت مجازی تنظیم شده بود؟. 3

109876543210

بیشترین
امتیاز

کمترین
امتیاز

و . 4 پـی دی اف، ویدئوهـا  )پاورپوینـت، تختـه مجـازی،  کمک آموزشـی  امکانـات  از  اسـتاد  اسـتفاده  میـزان 
بـود؟ نـوع درس، به منظـور بهبـود هرچـه بیشـتر تدریـس مجـازی  بـا  انیمیشـن های مختلـف( متناسـب 

109876543210

بیشترین 
امتیاز

کمترین 
امتیاز

میـزان تسـلط اسـتاد در اسـتفادۀ صحیـح از امکانـات سیسـتم آمـوزش مجـازی وبینـار )تختـه وایـت بـرد، . 5
قلـم و...( چقـدر بـود؟

109876543210

بیشترین 
امتیاز

کمترین 
امتیاز

بخش سوم: تعامل
کـه موجـب می شـود بـه سـؤاالت دانشـجویان در  گاهـی اسـتادان پیام هـای قسـمت چـت را نـگاه نمی کننـد 
زمان مناسـب پاسـخ داده نشـود. یا آنکه اسـتاد اجازه دسترسـی دانشـجویان به میکروفون و برقراری ارتباط 

صوتـی را نمی دهـد.
بـا توجـه بـه توضیحـات مذکـور، میـزان تعامـل اسـتاد بـا دانشـجویان و پاسـخگویی مناسـب بـه سـؤاالت . 6

دانشـجویان در حیـن تدریـس چقـدر اسـت؟

109876543210

بیشترین 
امتیاز

کمترین 
امتیاز

کالس درس(، در دسـترس  برخـی از اسـتادان در زمان هـای مشـخص و منظمـی در طـول هفتـه )بجـز 
دانشـجویان هسـتند و بـه رفـع اشـکال و پاسـخگویی بـه سـؤاالت دانشـجویان می پردازنـد. یـا بـرای مثـال، 
آیدی خود را در یکی از پیام رسـان ها در اختیار دانشـجویان قرار می دهند تا دانشـجویان بتوانند سـؤال های 

کننـد. ح  خـود را بـا آنـان مطـر
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بـا توجـه بـه توضیحـات مذکـور، میـزان تعامـل اسـتاد بـا دانشـجویان و پاسـخگویی بـه سـؤاالت آنهـا در . 7
کالس درس بـه طـرز مناسـب چقـدر اسـت؟ ج از  خـار

109876543210

بیشترین 
امتیاز

کمترین 
امتیاز

کـه ماهیـت ارائـه درس به صـورت مجـازی و شـیوه پاسـخگویی بـه سـؤاالت  به عـالوه، بـه نظـر می رسـد 
کالس رفـع اشـکال دارنـد و ترجیـح  کمتـری تمایـل بـه پرسـیدن سـؤال در  کـه دانشـجویان  به گونـه ای اسـت 
کالس هـای حضـوری امـکان رفـع اشـکال در دفتـر اسـتاد برایشـان فراهـم بـود،  کـه در  می دهنـد تـا همان طـور 

در شـیوۀ مجـازی نیـز راهـی بـرای رفـع اشـکال خصوصـی بـرای آنهـا فراهـم باشـد.
بـا توجـه بـه توضیحـات مذکـور، تـا چـه میـزان وجـود یـک اپلیکیشـن مناسـب بـرای رفـع اشـکال درسـی و . 8

انجـام دادن خودآزمـون را مـورد نیـاز تلقـی می کنیـد؟

109876543210

بیشترین 
امتیاز

کمترین 
امتیاز

بخش چهارم: ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان درس
اسـتادان می تواننـد بـا توجـه بـه نـوع درس، روش هـای متفاوتـی را بـرای ارزشـیابی مناسـب دانشـجویان در 
کثری دانشـجویان، صحت و امنیت ارزشـیابی  کثر شـدن بازدهی و یادگیری حدا گیرند تا عالوه بر حدا پیش 
ارزشـیابی  نیمسـال تحصیلـی،  ارزشـیابی مکـرر در طـول  ارزشـیابی شـامل  انـواع روش هـای  تضمیـن شـود. 

پروژه محـور یـا ارزشـیابی بـا اسـتفاده از یـک یـا چنـد امتحـان نهایـی اسـت.
بـا توجـه بـه توضیحـات یادشـده، به طورکلـی میـزان تناسـب ارزشـیابی مجـازی بـا نـوع درس و برقـراری . 9

کیفیـت ارزشـیابی چقـدر اسـت؟ عدالـت و 

109876543210

بیشترین 
امتیاز

کمترین 
امتیاز

کتفا نکردن به یک یا چند امتحان نهایی . 10 میزان اسـتمرار و پیوسـتگی ارزشـیابی در نیمسـال تحصیلی و ا
چقدر است؟

109876543210

بیشترین 
امتیاز

کمترین 
امتیاز
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گزینه های زیر برای توصیف نحوۀ برگزاری ارزشیابی این درس دقیق تر است؟. 11 کدام یک از 
ارزشـیابی مسـتمر در طول نیمسال تحصیلی  الف( 

و بـدون امتحـان نهایـی
دارای امتحـان نهایـی بـا زمـان بـاز و اسـتفاده از  ج( 

سـبک جدیـد سـؤاالت

دارای امتحان نهایی با زمان محدود و مشـابه  ب( 
امتحانـات حضوری

پروژه محور د( 

کل را شـامل . 12 اصلی تریـن ارزشـیابی ایـن درس )یـک امتحـان یـا پـروژه یـا ...( حـدودًا چـه مقـدار از نمـرۀ 
می شـد؟ )بـر مبنـای 20 اظهارنظـر شـود(؟

گـر ارزشـیابی به طـور مناسـب صـورت پذیـرد، می تواند  موضـوع عدالـت در ارزشـیابی بسـیار مهـم اسـت و ا
گـر جلسـۀ  ا کنـد. در مقابـل،  را تضمیـن  ارزشـیابی  آرامـش جلسـۀ  و  کیفیـت  از تخلـف،  بـر جلوگیـری  عـالوه 
کیفیـت و آرامـش  کاهـش  چشـمگیر  ارزشـیابی به خوبـی مدیریـت نشـود، می توانـد موجـب افزایـش تخلـف یـا 

جلسـه امتحـان شـود.
ارزشیابی این درس را چقدر در مهار تخلفات موفق می دانید؟. 13

109876543210

بیشترین 
امتیاز

کمترین 
امتیاز

اعمـال . 14 درس  اسـتاد  سـوی  از  و  می شـوند  امتحـان  امنیـت  افزایـش  موجـب  کـه  مـواردی  تأثیـر  میـزان 
بـود؟ چگونـه  ارزشـیابی  جلسـه  آرامـش  و  کیفیـت  در  شـده اند، 

الف( تأثیر منفی نداشت.
ب( تأثیر منفی داشت، ولی با توجه به اهمیت جلوگیری از تخلف، قابل قبول است.

ج( تأثیر منفی زیادی داشت و قابل قبول نبود.
کاهش استرس و اضطراب دانشجویان در حین ارزشیابی مجازی موفق بود؟. 15 استاد درس چقدر در 

109876543210

بیشترین 
امتیاز

کمترین 
امتیاز

بخش پنجم: حل تمرین
کالس حل تمرین این درس به چه نحوی برگزار شد؟. 16

الف( به صورت برخط )برای مثال، سیستم وبینار(
ب( به صورت نا برخط )برای مثال، سایت VU یا شبکه های اجتماعی(

ج( تشکیل نشد
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 چند جلسۀ حل تمرین برگزار شد؟. 17
ً
در طول نیمسال تحصیلی حدودا

ب( بیشتر از 5 جلسه الف( بیشتر از 10 جلسه 
د( تشکیل نشد ج( حدود 3 جلسه 

میزان رضایت شـما از اسـتاد حل تمرین، در دسـترس بودن وی و پاسـخگویی به سـؤاالت دانشـجویان . 18
چقدر اسـت؟

109876543210

بیشترین 
امتیاز

کمترین 
امتیاز

به منظـور . 19 وبینـار  مجـازی  آمـوزش  سیسـتم  امکانـات  از  اسـتفاده  در  تمریـن  حـل  اسـتاد  تسـلط  میـزان 
اسـت؟ چقـدر  تمریـن  حـل  جلسـۀ  کیفیـت  افزایـش 

109876543210

بیشترین 
امتیاز

کمترین 
امتیاز

کالس حـل تمریـن بـا اسـتفاده از یـک  در برخـی از دروس ارائـه شـده در نیمسـال های تحصیلـی قبلـی، 
کلیپ هـای صوتـی مربـوط بـه تمرینـات حـل شـده  کـه در آن امـکان مشـاهده  اپلیکیشـن برگـزار شـده اسـت 

به صـورت آفالیـن و امـکان رفـع اشـکال به صـورت خصوصـی از اسـتاد حـل تمریـن وجـود داشـته باشـد.
کالس حـل تمریـن تـا چـه حـد . 20 بـا توجـه بـه توضیحـات مذکـور، وجـود چنیـن اپلیکیشـنی را بـرای ارتقـای 

ضـروری می دانیـد؟

109876543210

بیشترین 
امتیاز

کمترین 
امتیاز

بخش ششم: فنی و مسائل مرتبط با وبینار
اتصـال بی نقـص اسـتاد در طـول نیمسـال تحصیلـی و حداقـل بودن اشـکاالت و قطعی ها از سـوی اسـتاد . 21

چنـد امتیاز دارد؟

109876543210

بیشترین 
امتیاز

کمترین 
امتیاز
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میزان آشنایی و تسلط استاد در استفاده از سیستم آموزش مجازی وبینار چقدر است؟. 22

109876543210

بیشترین 
امتیاز

کمترین 
امتیاز

کار بـا سیسـتم آمـوزش مجـازی وبینـار و اسـتفاده از امکانـات آن )همچـون ارتبـاط صوتـی بـا . 23 شـروع بـه 
ارزیابـی می کنیـد؟ اسـتاد( را چگونـه 

الف( بسیار ساده بود و در استفاده از آن مشکلی نداشتم.
کردم، اما در نهایت برطرف شد. ب( استفاده از آن ساده نبود و با مشکالتی برخورد 

کنم. کالس درس شرکت و فعالیت  ج( استفاده از آن سخت بود و به سختی می توانستم در 
کنم. د( به هیچ وجه نتوانستم از آن استفاده 

به طور معمول، با چه پلتفرمی به سیستم وبینار متصل می شوید؟. 24
ج( تلفن همراه ب( لپ تاپ  الف( رایانه شخصی 

هـ( غیره د( تبلت 
از دسـترس دانشـجویان و  اوقـات سـرورهای دانشـگاه دچـار مشـکل می شـود و سیسـتم وبینـار  گاهـی 
کاهـش سـرعت ارتبـاط و انتقـال تصویـر و صـوت  ج می شـود یـا به دلیـل بـار بیـش از حـد، شـاهد  اسـتادان خـار
کالس را دچـار اختـالل  کـه ارتبـاط همـه اعضـای  هسـتیم )مشـکالت سـرور دانشـگاه، شـامل مشـکالتی اسـت 

می کنـد و بـا مشـکالت اینترنـت شـخصی دانشـجو یـا اسـتاد، تفـاوت دارد(.
بـه توضیحـات مذکـور، میـزان قابلیـت اطمینـان سیسـتم وبینـار تحـت شـرایط مختلـف و در . 25 بـا توجـه 

اسـت؟ چقـدر  روز  مختلـف  سـاعات 

109876543210
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کمترین 
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کنـون تجربـۀ اسـتفاده از سیسـتم های آمـوزش مجـازی غیـر از وبینـار )بـرای مثـال، اسـکای روم( را . 26 آیـا تـا 
داشـته اید؟

ب( خیر الف( بلی 
کار بـا سیسـتم وبینـار و امکانـات و قابلیت هـای آن . 27 درصورتی کـه ایـن تجربـه را داشـته اید، میـزان سـادگی 

را در مقایسـه بـا سیسـتم های آمـوزش مجـازی دیگـر چگونـه ارزیابـی می کنیـد؟
ب( خوب است الف( بسیار قوی است 

د( بسیار ضعیف است ج( رضایتبخش نیست 
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گروه برق دانشـگاه فردوسـی مشـهد اسـت و از سـال 		 کریـم پـور: دانشـیار  علـی 

فردوسـی مشـهد  وقـت دانشـگاه  تمـام  علمـی  عنـوان عضـو هیـات  بـه   1369

متغیـره  چنـد  کنتـرل  سیسـتم های  ایشـان  پژوهشـی  حـوزه  دارد.  فعالیـت 

می باشـد.

فردوسـی 		 دانشـگاه  کامپیوتـر  مهندسـی  گـروه  اسـتاد  پوررضـا:  حمیدرضـا 

وقـت  تمـام  علمـی  هیـات  عضـو  عنـوان  بـه   1372 سـال  از  و  اسـت  مشـهد 

پـردازش  ایشـان  پژوهشـی  عالیـق  دارد.  فعالیـت  مشـهد  فردوسـی  دانشـگاه 

اسـت. ماشـین  بینایـی  و  تصویـر  پـردازش  خـاص  بصـورت  و  سـیگنال 

کامپیوتـر 		 گـروه مهندسـی  گـروه ریاضـی محـض و  مجیـد میرزاوزیـری: اسـتاد 

دانشـگاه فردوسـی مشـهد اسـت. ایشـان مدرک دکتری خود را در سـال 1378 

گـراف /  گرایـش آنالیـز تابعـی / ترکیبیـات شمارشـی /  اخـذ نمـوده اسـت و در 

نظریـه اعـداد فعالیـت دارد.

از 		 مشـهد  فردوسـی  دانشـگاه  مهندسـی  دانشـکده  اسـتادیار  عباسـی:  علـی 

غ التحصیـل رشـته مدیریـت منابـع آب )عمـران( از دانشـگاه  سـال 1395 و فار

صنعتی دلفت هلند می باشـد. اسـتفاده از روش های نوین و مبنی بر آموزش 

الکترونیکـی بـا هـدف توانمندسـازی دانشـجویان از برنامه هـای تدریـس وی 

در سـال های اخیـر می باشـد. زمینه هـای تحقیقاتـی مـورد عالقه وی اسـتفاده 

از تکنیک هـای تحلیـل داده و ابزارهـای نویـن )ماننـد سـنجنده های ماهـواره 

کشـاورزی می باشـد. ای( در بهینـه سـازی مصـرف آب در 


