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 مقدمه

کشور جهان را به تعطیلی کشانده و یا باعث ایجاد تغییرات جدی در سیستم آموزش  188پاندمی کرونا دانشگاههای 

از دانش  %91، بیش از یک و نیم میلیارد دانش آموز و دانشجو )یعنی بیش از 1عالی آنها شده است. به گزارش یونسکو

نها دستخوش تغییرات جدی آموزان و دانشجویان جهان( تحت تاثیر پاندمی کرونا قرار گرفته اند و سیستم آموزش آ

شده  عمومی و دولتی اعمال شده و یا توسط دانشگاهها و مراکز آموزشی ایجادشده است. تغییراتی که یا به صورت 

 است.

 

  

های عادی خود را با تعطیل شدن دانشگاه و عدم امکان ارائه آموزش حضوری، دانشگاههای جهان امکان ادامه فعالیت

های مختلف از دست دادند و ضرورت ادامه آموزش و پژوهش هریک از این موسسات را برآن داشت که راه در زمینه

های کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و دانشگاه های جایگزین را بررسی کرده و مورد استفاده قرار دهند.حل

 های جهان مواجه هستند، روبرو هستیم. به طور مشابه با مشکالتی که سایر دانشگاه

                                                
1 - https://en.unesco.org/covid19/educationresponse 

 نسکوکشور جهان دستخوش تغییرات ناشی از پاندمی کرونا شده است. منبع: یو 180آموزش در بیش از 

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
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علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان جهت جمع بندی و بهره گیری از تجربیات دیگر دانشگاهها،  مرکز همکاریهای

ین نموده است. هدف از این گزارش جمع بندی اقدامات و سیاستهای دانشگاههای گوناگون این گزارش اجمالی را تدو

 برای مقابله با شرایط جدید است که به صورت خالصه و به صورت نکته بندی به آنها اشاره شده است.

آموزش و  تبه طور کلی آنچه که مشهود است، حرکت سریع دانشگاهها به سمت آموزش مجازی و استفاده از امکانا

از راه دور است. خوشبختانه فناوری این امکان را به دانشگاهها داده است که ارزانتر و گسترده تر از هر زمان  مدیریت

 با تردید در حال اتفاق بود.دیگری نسبت به این تغییر اقدام کنند. تغییری که در شرایطی خارج از بحران به کندی و 

نکته مهم یک هر چند در اکثر موارد یک نوع هماهنگی و یکنواختی در تصمیمات کلی دانشگاهها دیده می شود، اما 

که در بررسی جمع بندی این گزارش باید مدنظر قرار گیرد این است که یکی از علل تفاوتی که در بعضی برنامه ها و 

ق از مرحله ی اوج بیماری است و برای همین ممکن است اقدامات دانشگاههای آسیای شرقی می بینیم، گذر آن مناط

در بعضی موارد تصمیمات دانشگاههایی هم چون دانشگاههای کره جنوبی و چین با دیگر مناطق تفاوت فاحش داشته 

 باشد.

نکته مهم دیگر این است که سعی شده است از دانشگاههای مختلف با پراکندگی جغرافیایی مناسب اطالعات جمع 

 از این رو دانشگاههایی از چهارده کشور و از قاره های آسیا، اروپا و آمریکای شمالی مورد بررسی قرار گرفته اند. گردد.
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 چالشهای عمده دانشگاهها در دوران پاندمی کرونا

ترین چالشهای نظامهای آموزش عالی دانشگاهها در این  متوجه میشویم که عمده با نگاهی به تحلیل های گوناگون

 چهار مورد قابل بیان است:

کالسیک ترین و گسترده ترین شیوه آموزش عالی در جهان، آموزش حضوری است که اکنون تا حد  آموزش: -

نکته مهم در  زیادی متوقف شده است. این قضیه برای آموزشهای عملی و کارگاهی به مراتب جدی تر است.

این زمینه دسترسی تمام دانشجویان به اینترنت و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز برای فراگیری 

  و تحصیل است.

 

  

 استاد در حال تدریس در کالس مجازی برای دانشجویان، منبع: رویترز
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ده پژوهشهای میدانی و آزمایشگاهی تا حد زیادی دستخوش تغییرات شده است. بعضی متوقف ش پژوهش: -

ضی و بعضی به کندی پیش می روند. بودجه ها و حمایتهای مالی )به خصوص حمایتهای بخش خصوصی( بع

 د.شوا گاههاز پروژه های پژوهشی نیز متوقف شده اند که می تواند به زودی تبدیل به یک چالش برای دانش

تغییرات  امتحانات و نظامهای ارزیابی دانشگاهی، منطقه ای، ملی و بین المللی همگی دستخوش ارزیابی: -

ات صحیح با مهم ترین مسئله در این زمینه یافتن شیوه های جایگزین ارزیابی و یا اتخاذ تصمیم شده اند.

 کمترین میزان آسیب است.

گیرد. از طرفی به خاطر  منابع مالی دانشگاههای غیردولتی به شدت تحت تاثیر قرار می مالی:سرمایه و امور  -

شرایط اقتصادی جدید بعضی دانشجویان به تعلیق یا تعویق تحصیالت می اندیشند، جذب دانشجوی خارجی 

الی دانشگاهها نیز برای تقریبا تمامی دانشگاهها برای حداقل یک ترم به تعویق می افتد، از طرف دیگر منابع م

برای انجام پروژه ها و تحقیقات علمی و صنعتی )به خصوص مواردی که توسط بخش خصوصی تامین می 

 نفر از کسانی که قصد ادامه تحصیل 11000از  2برای نمونه در یک ارزیابی شود( دچار تغییراتی خواهند شد.

تصمیم گرفته اند که آغاز تحصیل خود از آنها  %55داشته اند، مشخص شده است که  در یک دانشگاه خارجی

 را به تعویق بیاندازند و یا به کلی منصرف شده اند.

زش عالی جهان مورد فوق )آموزش، پژوهش، ارزیابی، سرمایه و امور مالی(، موارد دیگری هستند که آمو غیر از چهار

انشجویان و دالمللی و جابجایی محققین، را تحت تاثیر قرار داده اند. مواردی همچون کاهش شدید همکاریهای بین 

توان در  استادان. تاثیر روانی وضعیت فعلی بر کیفیت زندگی فردی و تحصیلی دانشجویان و موارد دیگری که می

 گزارشهای جداگانه ای به هر یک از آنها پرداخت.

ن دست به اقدامات گوناگونی ی مختلف در سطح جهان متوجه و درگیر مشکالت مذکور گردیدند و نسبت به آدانشگاهها

از چهارصد نفر از افراد دانشگاهی در جهان درمورد اقداماتی که برای مقابله با کرونا در  3زدند. برای نمونه در یک ارزیابی

پیش گرفته اند پرسیده شد و بیشترین پاسخها مربوط به آنالین )مجازی( برگزار کردن دوره های آموزشی است. پس از 

 م چون تغییر در آغاز ترم تحصیلی و دوره های آموزشی بوده است.آن مواردی ه
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در همین ارزیابی یکی از نکات مهمی که به آن اشاره شده است، اهمیت توجه ویژه به دانشجویان خارجی است. مشخص 

از دانشگاههای مورد بررسی به صورت روزانه و یا حداقل دو بار در هفته با دانشجویان خارجی در شرایط  %64شده است 

.شوندیفعلی تماس گرفته و پیگیر امور آنها م  

 QSمطرح کرده اند. منبع: 2020برای مقابله با پاندمی کرونا در اول مارس  QSراهکارهایی که دانشگاههای گوناگون در ارزیابی 
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 جمع آوری دادهروش 

 اکثر آوری شده است. در جمع جهان دانشگاه مختلف در سرتاسر یست و هفتگزارش، اطالعات مربوط به ب این تالیف برای

سوال شده  هامحققین ایرانی مقیم آن دانشگاه و استادان از ،وش مکاتبه ایر به هدفمند جمع آوری داده های با موارد

اطالعاتی که در وبسایت آن دانشگاه موجود بود  نیز از روش مطالعه کتابخانه ای استفاده شده و است. در بعضی موارد

 بررسی شده است. فهرست دانشگاهها به شرح زیر است:

 اسپانیا: دانشگاه بیلبائو

 الیپزیگ آلمان: دانشگاه

 الرنس فنی دانشگاه فلوریدا، دانشگاه آمریکا: متحده ایاالت

 ، دانشگاه پادواساپینزاایتالیا: دانشگاه 

 ، دانشگاه کینگزکالجSLUبریتانیا: دانشگاه بیرمنگام، دانشگاه 

 ، دانشگاه سابانچیدانشگاه استانبول ترکیه:

 ZJUدانشگاه  چین:

 DTU دانشگاه دانمارک:

 EPFL ،EZH ،UZHدانشگاههای  سوییس:

 فنالند: دانشگاه هلسینکی

 واترلو، ویندزور، انتاریو، بریتیش کلمبیاکانادا: دانشگاههای کارلتون، مک گیل، 

 ، دانشگاه پوساندانشگاه ملی سئولکره جنوبی: 

 دانشگاه فنی بیرالهند: 

 هنگ کنگ: دانشگاه چینی هنگ کنگ

 
 

  

 چهارده کشور که منتخبی از دانشگاههای آنها مورد بررسی قرار گرفته اند.



 مرکز همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان

 

 جمع بندی نتایج

یک سری از سیاستها و اقدامات کامال  راپس از بررسی اطالعات جمع آوری شده از بیست و هفت دانشگاه مختلف، تکر

مشهود است. از این رو به جای بررسی اقدامات هر یک از دانشگاهها به تفکیک، مجموع اقدامات انجام شده به صورت 

 است: حدسته به این شر ششدسته جمع بندی گردیده است. این  ششفهرستی از نکات و اقدامات و در 

قرار گرفته و نکات مربوط به  وه مدیریت و تصمیم گیری: سیاستها و سبک مدیریت دانشگاههای مورد بررسیحن -1

 آن ذیل این سرفصل تجمیع شده اند.

تدریس به طور عملیاتی در این شرایط آموزشی و نحوه برگزاری کالسها: فعالیتهای مربوط به آموزش و روشهای  -2

 قسمت مطرح شده اند.

مدیریت منابع انسانی و ارتباطات: نحوه برگزاری جلسات، پیگیری وظایف دانشجویان، کارکنان و استادان، و نحوه  -3

 ساماندهی ارتباطات داخل و خارج سازمانی در نکات این سرفصل آورده شده است.

مهم دانشگاهها نحوه برگزاری امتحانات و ارزیابی دانشجویان می باشد که امتحانات و ارزیابی: از جمله چالشهای  -4

 در چند نکته جمع بندی شده است.

بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری: تمامی تصمیمات و اقدامات دانشگاههای مختلف منوط به برنامه ریزی و  -5

 ده است.توسعه بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری است که در این بخش آورده ش

برنامه های پیش رو و استراتژیهای کوتاه مدت: در آخرین سرفصل، برنامه ها و پیش بینی های دانشگاهها برای  -6

 ترم و سال تحصیلی آینده به اختصار بیان شده است.

 

 نحوه مدیریت و تصمیم گیری:

 باال به پایین گرفته می شود.در اکثر موارد، تصمیم گیریهای کلی در دانشگاهها براساس سیاستهای دولتها و از  -1

اما تصمیمات اجرایی و جزیی در بعضی دانشگاهها )مانند دانشگاههای بریتانیا و دانمارک( به صورت متمرکز گرفته 

شده ولی در بعضی موارد دیگر )مانند آلمان، ایاالت متحده و ایتالیا( به مدیران دپارتمانها، مراکز و دانشکده ها 

 سپرده شده است.

واردی که تمامی تصمیمات به طور متمرکز گرفته می شود، برای تمامی جنبه های فعالیت دانشگاه پروتکل در م -2

در دانشگاههایی که تمرکز تصمیم  تدوین شده است. از طرف دیگر کامل ها و دستورالعملهای مشخص با جزییات

بر اولویت باالی  شدیدا گذار شده،و بعضی تصمیمات به مدیران و مسئوالن هر واحد یا مرکز وا گیری کمتر است

سالمت دانشجویان، استادان و کارکنان تاکید جدی شده و مسئولیت کلیه تصمیمات بر عهده فرد تصمیم گیرنده 

 نهاده شده است.

تقریبا در تمامی دانشگاهها، در صفحه اول دانشگاه دسترسی سریع به تمامی اطالعاتی که مخاطبین گوناگون  -3

دان، کارکنان، ذینفعان خارج دانشگاه و...( نیاز دارند وجود دارد. در اکثر دانشگاهها به طور مرتب )دانشجویان، استا

 ایمیل هایی برای مخاطبین ارسال می شود تا در جریان اخرین اخبار و تصمیمات قرار گیرند.

با ارائه کنندگان اینترنت انجام شده و اینترنت برای دانشجویان و  یدر بعضی کشورها )مانند چین( رایزنی های -4

 است. شدهاساتید رایگان و یا خیلی ارزان 
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 شرایط آموزشی و نحوه برگزاری کالسها:

 آنالین شده است.  مورد بررسیی کلیه آموزشها در تمام دانشگاهها -1

 دانشجویان مجازند بدون دلیل موجه دروس ترم جاری را حذف کنند.  -2

 بعضی دانشگاهها اجازه داده اند دروس این ترم بدون نمره و صرفا به صورت رد یا قبول ثبت شوند. -3

روال تدریسی که توسط اکثر استادان در حال انجام است به این صورت است که درسها به صورت مجازی )مجموعه  -4

 یو یا در فضا ، صوت و متن( از پیش توسط استاد تهیه گردیده و معموال در بسترهای آنالین دانشگاههاای از فیلم

در بعضی موارد نیز جلسه درس به  .شودمیبرای دانشجویان ارائه  و... Zoom ،Webexنرم افزارهایی هم چون 

سپس دانشجویان موظف به فراگیری درس برمبنای منابع ارائه شده تا  صورت آنالین و همزمان برگزار می گردد.

( Skypeو  Zoomتاریخ مشخص هستند. پس از آن جلسه پرسش و پاسخ به صورت آنالین )معموال با استفاده از 

انجام . ارسال تکالیف و پروژه ها پس از فراگیری هر درس به صورت آنالین شودمی( برگزار Emailو یا مکاتبه )

 می شود.

و  Smart Classدر تعدادی از دانشگاهها )مانند دانشگاه ملی سئول( از بسته ی خدمات تکنولوژیک مانند  -5

Smart Pen  استفاده می شود که به استاد این امکان را میدهد به راحتی و در هر نقطه ای فضای کالس را

 ایجاد نماید.

متوقف شده اند و یا تحت پروتکلهای خاص و با حفظ فاصله و سالمت اکثر پروژه های عملی و تحقیقاتی یا کامال  -6

 اجتماعی در حال پیشرفت هستند.

در کشورهای با ضریب نفوذ اینترنت پایین تر هم چون هند، بحث دسترسی دانشجویان به اینترنت و سخت افزار  -7

 مورد نیاز برای بعضی دانشگاهها تبدیل به چالش شده است.

 

 : انی و ارتباطات )دانشجویان، استادان، کارکنان(مدیریت منابع انس

دانشگاههای مورد بررسی، یک صفحه اطالع رسانی و راهنمای جامع برای دانشجویان،  تمامیتقریبا در وبسایت  -1

محققین و هم چنین استادان و کارکنان راه اندازی شده است. این صفحه مرتبا به روز می شود و تمامی تصمیمات 

 همچنین پروتکلها در آن قرار دارد. و برنامه ها و

تقریبا تمامی دانشگاهها )جدای از نوع مدیریت متمرکز یا غیر متمرکز( آموزش یا پیشنهاداتی را برای استادان  -2

 برای استفاده از اپلیکیشنها و بسترهای گوناگون جهت تدریس و ارتباط با دانشجویان آماده کرده اند.

دانشگاهها خدمات بهداشتی، درمانی و همچنین روانکاوی ویژه دوران کرونا برای توجهی از  قابل تعداد در -3

 ارائه می گردد. و کارکنان دانشجویان

بعضی دانشگاهها به طور خاص از طرحهای داوطلبانه دانشجویی برای اطالع رسانی و تحقیق درمورد کرونا به  در -4

 فوریت حمایت می گردد.

حمایتی برای دانشجویانی که شغل یا منبع درآمد خود را از دست داده اند تعریف در بعضی دانشگاهها بسته های  -5

 شده است.

 برنامه های کارآموزی، تبادل دانشجویی، جشنواره ها و رویدادها و.... به تعویق افتاده و یا لغو شده اند. -6
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 شده اند.پروژه های عملی و درسهای کارگاهی لغو  -7

 

 امتحانات و ارزیابی:

به صورت آنالین برنامه  ی درسیو سمینارها ارائه هاتقریبا در تمامی دانشگاههای بررسی شده، جلسات دفاع تز،  -1

 ریزی شده اند.

جایگزین در اکثر دانشگاهها اجازه برگزاری امتحان حضوری داده نمی شود و دپارتمانها موظف به یافتن راههای  -2

 وشهای ارزیابی جایگزین و...( برای ارزیابی دانشجویان هستند.)برگزاری آنالین امتحان، تغییر امتحان به ر

از  (Motion detector، بعضی دانشگاهها از نرم افزارهای هوش مصنوعی )از راه دور برای برگزاری امتحانات -3

بهره می برند که توسط وب کم حرکات بدن و صورت دانشجو  Proctoruو   Honorlockجمله نرم افزارهای

  را بررسی کرده و احتمال تقلب را کاهش می دهد.

ملی سئول در کره جنوبی( امتحانات در شرایط )مانند دانشگاه  مناطق که نقطه اوج بحران گذشته استاز  بعضیدر -4

تمامی افراد قبل از ورود به جلسه سنجیده خاص به صورت حضوری برگزار می شود. به این صورت که دمای بدن 

می شود. نحوه ورود و نشستن در جلسه امتحان نیز همراه با حفظ فواصل اجتماعی و نکات ایمنی هم چون 

 استفاده از ماسک می باشد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-  
 

 

 دفاع تز از طریق ویدئو کنفرانس. منبع: نیچر
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 افزاری:بسترهای نرم افزاری و سخت 

 در اختیار آموزش از راه دور و آنالین قرار گرفته است. هااکثر امکانات سخت افزاری دانشگاه -1

، Zoomتقریبا در تمامی دانشگاهها بسترهای آنالین دانشگاه به روز رسانی شده، و نرم افزارهای الزم )عمدتا  -2

Skype ،Google Class شده است.، و دیگر نرم افزارهای مورد نیاز( خریداری 

آنالین با دانشجویان، برگزاری کالسها و همچنین جلسات و ارتباطات کاری  ارتباط برای که بسترهایی بیشترین -3

 استفاده می شود، به ترتیب میزان استفاده به شرح زیر است:

 :دانشگاهها،  بومی بسترهای موارد با بیشترین استفادهZoom ،Skype 

 موارد با تعداد استفاده قابل توج( ه: ابزارهای گوگلGoogle Class ،Google meet بعضی ابزارهای ارتباطی ،)

 Mooc ،Webex،(Microsoft teamو آموزشی مایکروسافت )

  شوندمیمواردی که در بعضی دانشگاهها استفاده :Olat ،Moodle ،Digital chalk 

صورت و بومی ارتباطی داخل دانشگاهی  اپلیکیشنهایهر چند در بعضی دانشگاهها تالشهایی برای به روز رسانی  -4

، اما در نهایت با توجه به کارایی باالی پلتفرمهای تخصصی، به افراد اجازه داده شده که از بسترهایی که هگرفت

بیشترین مورد استفاده در ارتباطات بین  Skypeو  Zoomمناسب می دانند استفاده نمایند که اپلیکیشنهای 

 ، برگزاری کالسها و جلسات را داشته اند.منابع انسانی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 منبع: ریسرچ گیت هم اکنون یکی از محبوبترین سرویسها برای برگزاری کالس درس و جلسات در دانشگاههاست. zoomنرم افزار 
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 برنامه های پیش رو و استراتژیهای کوتاه مدت:

بررسی شده، از همین منوال پیروی خواهد شد و تمامی کالسها و مدیریت برای ترم تابستان در اکثر دانشگاههای  -1

 امور به صورت مجازی خواهد بود.

برای ترم پاییز آینده هنوز در اکثر دانشگاههای مورد بررسی تصمیمی اتخاذ نشده و در بعضی از آنها مشخصا  -2

 است. شدهتصمیم گیری به اعالم نظر دولتها منوط 

، در ها از دانشجویان خارجی خواسته شده است که از بازگشتن به کشور خود صرف نظر نماینددانشگاه بعضیدر  -3

حالی که در بعضی دیگر حمایتهای مالی الزم از دانشجویان خارجی به عمل آمده تا بتوانند به کشور خود بازگردند. 

 به تعویق افتاده است.برای حداقل یک ترم  در اکثر دانشگاهها جذب دانشجوی خارجی جدید در هر صورت

 
 
 

  

 یک موسسه آموزشی در ایتالیا که به خاطر ویروس کرونا خالی شده و در حال پاکسازی است. منبع: الجزیره
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 خالصه فعالیت دانشگاهها در سه قاره

قالب جدول  برای مقایسه راحت تر اقدامات در دانشگاههای گوناگون، خالصه ای از فعالیت آنها در قاره های گوناگون در

 تنظیم شده است.

 اروپا:

نحوه  دانشگاه کشور

مدیریت و 

تصمیم 

 گیری

اطالع 

رسانی و 

ارسال 

 خبرنامه

نرم افزارهای 

برگزاری کالس 

 و جلسات

برگزاری 

 امتحانات
برنامه ترم 

 آینده
 توضیح

وبسایت  غیر متمرکز بیلبائو اسپانیا

دانشگاه و 

 ایمیل

هنوز  غیرحضوری -

تصمیمی 

گرفته 

 نشده

 

وبسایت  غیر متمرکز الیپزیگ آلمان

دانشگاه و 

 ایمیل

Zoom, 
Skype 

تابستان  غیرحضوری

غیر 

 حضوری

 

وبسایت  متمرکزغیر  ساپینزا، پادوا ایتالیا

دانشگاه و 

 ایمیل

Zoom, 
Skype 

تابستان  غیرحضوری

غیر 

 حضوری

 

بیرمنگام،  بریتانیا

SLU ،

 کینگزکالج

وبسایت  متمرکز

دانشگاه و 

 ایمیل

 بسترهای داخلی،

Microsoft 
team 

تابستان  غیرحضوری

غیر 

 حضوری

 

سابانچی،  ترکیه

 استانبول

وبسایت  -

دانشگاه و 

 ایمیل

Google ،
Zoom 

غیر حضوری با 

 نرم افزار ویژه

-  

وبسایت  متمرکز DTU دانمارک

دانشگاه و 

 ایمیل

Zoom, 
Skype 

تابستان  غیرحضوری

غیر 

 حضوری

 

، EPFL ،EZH سوییس

UZH 

وبسایت  متمرکز

دانشگاه و 

 ایمیل

Zoom, 
Webex, 

Moodle، 
Olat 

تابستان  غیرحضوری

غیر 

 حضوری

 

وبسایت  متمرکز هلسینکی فنالند

دانشگاه و 

 ایمیل

Zoom, 

Skype، 
Microsoft 

team 

تابستان  غیرحضوری

غیر 

 حضوری
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 آسیا:

 

  

نحوه  دانشگاه کشور 

مدیریت و 

تصمیم 

 گیری

اطالع 

رسانی و 

ارسال 

 خبرنامه

نرم افزارهای 

برگزاری کالس 

 و جلسات

برگزاری 

 امتحانات

برنامه ترم 

 آینده

 توضیح

وبسایت  متمرکز ZJU چین

دانشگاه و 

 ایمیل

حضوری با  بستر داخلی

رعایت 

 پروتکل

از یک ماه دیگر 

با حفظ 

پروتکل 

حضوری 

 خواهد شد.

نقطه اوج بیماری 

در کشور گذشته 

 است

هنگ 

 کنگ

دانشگاه 

 چینی 

وبسایت  متمرکز

دانشگاه و 

 ایمیل

ترم تابستان  - -

غیر حضوری 

 خواهد بود.

- 

کره 

 جنوبی

، سئول

 پوسان

وبسایت  متمرکز

دانشگاه و 

 ایمیل

Smart Pen  حضوری با

رعایت 

 پروتکل

از یک ماه دیگر 

با حفظ 

پروتکل 

حضوری 

 خواهد شد.

نقطه اوج بیماری 

در کشور گذشته 

 است

وبسایت  - بیرال هند

دانشگاه و 

 ایمیل

احتماال غیر  -

 حضوری

دسترسی  -

دانشجویان به 

اینترنت و سخت 

افزار مسئله اصلی 

 است.
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 آمریکای شمالی:

نحوه  دانشگاه کشور

مدیریت و 

تصمیم 

 گیری

اطالع 

رسانی و 

ارسال 

 خبرنامه

نرم افزارهای 

برگزاری کالس 

 و جلسات

برگزاری 

 امتحانات
برنامه ترم 

 آینده
 توضیح

ایاالت 

متحده 

 امریکا

 دانشگاه

 فلوریدا،

 فنی دانشگاه

 الرنس

وبسایت  غیر متمرکز

دانشگاه و 

 ایمیل

Zoom, 
Skype, 

Microsoft 
team 

با  غیرحضوری

کمک نرم 

افزارهای هوش 

 مصنوعی

تابستان 

غیر 

 حضوری

در کل 

کشور حالت 

بحرانی 

اعالم شده 

 است.

کارلتون،  کانادا

مک گیل، 

ویندزور، 

انتاریو، 

بریتیش 

، کلمبیا

 واترلو
 

نیمه 

 متمرکز

وبسایت 

دانشگاه و 

 ایمیل

Zoom, 

Skype، 
Webex 

با  غیرحضوری

کمک نرم 

افزارهای هوش 

 مصنوعی

تابستان 

غیر 

 حضوری

در اکثر 

استانها 

رسما حالت 

بحرانی 

اعالم شده 

 است.

 

 پیشنهادهای عملیاتی

ات در وضعیت کنونی به این شرح شد نشان می دهد که مهم ترین اقدامآن چه که در جمع بندی مطالعات مطرح 

 هستند:

اطالع رسانی صحیح، صریح و گسترده در وبسایت، خبرگزاری و پورتالهای دانشگاهها برای تمامی  -1

مخاطبین )دانشجویان داخلی و خارجی، محققین، استادان، کارکنان، مدیران، ذینفعان خارج دانشگاهی 

 که هر فردی برای هر تقاضایی بداند در شرایط جدید چه فرایند و شرایطی را دارد. و...( به طوری

تقویت زیرساختهای سخت افزاری و تهیه نرم افزارهای مورد نیاز دانشجویان، استادان و کارکنان جهت  -2

 جلسات، و.... به صورت آنالین.  یتولید محتوای آموزشی، برگزاری کالسها، حفظ ارتباطات و برقرار

تهیه پروتکلهای مرتبط با هر اقدام و هم چنین محتوای آموزشی )فیلم، برشور و...( برای کسانی که با  -3

شرایط جدید آشنایی نداشته و برای استفاده از سخت افزارها و نرم افزارها نیاز به کمک دارند. این کار 
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همین منظور می توان برای هر  همچنین نیاز به پشتیبانی بیست و چهار ساعته برای تمام افراد دارد. به

 استاد یک نفر دانشجوی همکار یا داوطلب برای تهیه و بارگذاری صحیح محتوا تعیین کرد.

آرامش روانی  کاهش ابهام و بهبود تعیین تکلیف وضعیت آینده ترم حاضر و ترم بعدی می تواند به -4

 دانشگاهها و امکان برنامه ریزی برای آنها منجر شود.

ه افرادی که شرایط کاری و تحصیلی آنها متوجه تغییرات جدی شده است نیز حائز اهمیت توجه ویژه ب -5

است. دانشجویان با وضعیت مالی ضعیف، دانشجویان خارجی، استادان و دانشجویان مهمان، استادان و 

دانشجویانی که در دانشگاهها و کشورهای دیگر در حال ادامه تحصیل یا پژوهش هستند، از جمله 

 هایی هستند که آسیب پذیری بیشتری در شرایط فعلی دارند.گروه

ایجاد شرایطی برای حفظ ارتباطات و روحیه جمعی برای تمام مخاطبین مذکور، ارائه خدمات بهداشتی  -6

و درمانی، روانکاوی و کمک های مالی می تواند بخش ماندگار و مهمی از مسئولیت اجتماعی دانشگاهها 

  در این شرایط محسوب شود.
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 پیوست یک: نمونه اطالعات جمع آوری شده از استادان ایرانی دانشگاهها
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 پیوست دو: نمونه مطالعات کتابخانه ای انجام شده 

 EPFLدانشگاه 

 ها تعطیل تعویق شده است و تمامی ساختمان 2020آپریل  10مارچ تا حداقل تاریخ  16ها از تاریخ همه فعالیت

 است

  اندازی شده استاطالع رسانی به دانشجویان، اساتید و کارمندان راهیک وب سایت برای 

https://www.epfl.ch/campus/security-safety/en/health/coronavirus-covid19/ 

  به دانشجویان اکیدا توصیه شده است که به دانشگاه مراجعه نکنند. برای دانشجویان دکترا صفحه اطالع رسانی

 ت. میز خدمت دانشجویی تنها به صورت تلفنی و ایمیلی پاسخگو است.جداگانه تأسیس شده اس

 ها و نحوه پرسش شود. پلتفرم برگزاری کالستمامی کالس ها به صورت آنالین )زنده و/یا ضبط شده( برگزار می

 یا هر ابزار دیگر Webexیا  Zoomو پاسخ به اساتید واگذار شده است. ابزارهای ویدئو کنفرانس 

  میان ترم برنامه ریزی شده برای این تاریخ لغو شده استامتحانات 

 ها را به ها و پروژهرود که فعالیتها باز نخواهند بود و از دانشجویان انتظار میها و کارگاههیچ یک از آزمایشگاه

 صورت آنالین پیش ببرند.

  کامال آنالین برگزار شود را ندارند برای دانشجویانی که امکان تغییر پروژه ها و فعالیتهای عملیشان به نحوی که

آپریل  6و  5در تاریخ   Hackathon و به امتیاز این درس عملی نیاز دارند یک جشنواره برگزار شد تحت عنوان 

برگزار شد و در آن یک سری پروژه و تسک آنالین مرتبط با کرونا تعریف شده و دانشجو به جبران پروژه خود از 

 ی را در قالب انفرادی یا گروهی برای خود انتخاب می کند و تا پایان ترم به اتمام می رساند.بین آنها  پروژه یا تسک

  برای دانشجویان ارشد، پروژه ها یا باید به صورت آنالین تا پایان قانونی ترم انجام شده و به نتیجه برسد یا با یک

 اینکه به تعویق بیفتد. پروژه که قابلیت آنالین انجام شدن را داشته باشد جایگزین شود یا

 تجهیزات آزمایشگاهی امکان خروج از دانشگاه را ندارد و امکان استفاده از آن تا پایان شرایط به تعویق افتاده است 

 تمامی منابع کتابخانه به صورت آنالین در دسترس است 

 یه فعالیت های علمی ها و کلها، کنفرانستمامی فرصت های مطالعاتی دانشجویی و تبادل دانشجو، کارآموزی

 مستلزم سفر تا اطالع ثانوی ممنوع است

 های آنالین، سوئیس را ترک نکنند و به کشور اند که ضمن شرکت در کالسبه دانشجویان خارجی توصیه کرده

 خود بازنگردند. به دانشجویان سوئیس در سایر کشورها توصیه کرده اند که در اسرع وقت به سوئیس بازگردند.

 شجویان دکترا هیچ امتحان شفاهی یا جلسه دفاع حضوری برگزار نمی شود. همه از طریق ویدئو کنفرانس برای دان

 امکان به تعویق انداختن جلسات با هماهنگی استاد راهنما وجود دارد.

  یک امکان حمایت مالی اضطراری برای دانشجویانی که مشکل مالی داشته به دلیل این شرایط شغل خود را از

 ده اند فراهم شده استدست دا

 میز خدمت دانشجویی فقط از طریق ایمیل و تلفن پاسخگو هست 

 های ورزشی قابل اجرا درمنزل و مطالب انگیزشی نیز در سایت وجود دارد.محتواهای حمایتی مانند تمرین 

 ETHدانشگاه 

  مارچ تا انتهای ترم جاری دانشگاه تعطیل شده است. تمام تالش بر این است که ترم از طریق آموزش  16از تاریخ
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 آنالین به اتمام برسد و نیازی به تکرار ترم نباشد.

 .از دانشجویان خواسته شده است که به دانشگاه مراجعه نکنند و از آموزش از راه دور استفاده کنند 

  رسانی به نشانی برای اطالعوبسایت اختصاصی-and-https://ethz.ch/services/en/news

events/coronavirus.html .راه اندازی شده است 

 را دارند دسترسی دارند اساتید جهت ضبط تدریس خود به فضاهای دانشگاه که امکانات تهیه محتوای آموزشی 

  اساتید باید به هر نحو جلسه تدریس خود را ضبط کنند سپس فیلم آماده شده را از طریق پلتفرمMoodle 

 بارگذاری کرده و به صورت حفاظت شده در اختیار دانشجویان قرار دهند

  
 های آنالین پیشنهاد و کارگاه از اساتید خواسته شده است که جایگزینهای عملی مانند آزمایشگاه برای فعالیت

 کنند ولی راهکارر یکپارچه وجود ندارد

  به اساتید توصیه شده است که دروس خود را ضبط کنند و به صورت محافظت شده در اختیار دانشجویان قرار

 نکننددهند و از دانشجویان خواسته شده است که محتوای آموزشی را بازنشر 

 .هنوز در مورد نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم تصمیم گیری نشده است 

 کندکتابخانه دانشگاه فقط خدمات آنالین ارائه می 

 ها، تنها مواردی که بر روی در مورد محققین و آزمایشگاهCOVID-19 کنند امکان باز بودن و فعالیت فعالیت می

 تعطیل خواهندبود. Mayها تا پایان دارند سایر آزمایشگاه

  تمام تحقیقات جاری باید متوقف شود مگر آنکه درخواست کتبی مبنی بر استثنا شدن فعالیت به دانشگاه ارائه و

 مورد موافقت قرار گیرد

 ها و تجهیزاتی مانند لپتاپ و مانیتور قابل قرض گرفتن ااز دانشگاه است.داکیومنت 

 ها ضروری باشد به خصوص کارکنانی که در تولید محتوای آنالین به در مورد کارمندان تنها افرادی که حضور آن

 کنند و کارکنان شبکه و انتظامات امکان حضور در دانشگاه را دارند.اساتید کمک می

https://ethz.ch/services/en/news-and-events/coronavirus.html
https://ethz.ch/services/en/news-and-events/coronavirus.html
https://ethz.ch/services/en/news-and-events/coronavirus.html
https://moodle.org/
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 دانشگاه زوریخ

  30دانشگاه تا پایان May شودیعنی پایان ترم جاری تعطیل شده است و تمامی دروس به صورت آنالین ارائه می 

 فعالیت کتابخانه به صورت آنالین بوده و امکان سفارش کتاب و دریافت رایگان درب منزل برای اعضا وجود دارد 

  امتحانات در صورت امکان برگزاری به صورت دیجیتال تا پایانJune  برگزار خواهد شد. در مورد امتحاناتی که

 گیری خواهد شد.امکان برگزاری آنالین ندارند بعدا تصمیم

 های بیشتر قابلیت تمدید خواهد داشت. ها با بررسیی از ددالینبرخ 

  یک بازه زمانی برای حذف مجاز دروس در نظر گرفته شده است. اساتید موظفند تا قبل از این بازه زمانی، شرایط

 گیری نمایند.امتحان درس خود را اعالم کنند تا دانشجویان بر مبنای ان تصمیم

 رادی با شرایط خاص )معلولیت یا ریسک باال در قبال بیماری( در نظر گرفته خواهد شد.تمهیدات حمایتی برای اف 

 گیری در خصوص استثناها در معاونت های تحقیقاتی به جز معدودی از استثناها تعطیل خواهد بود. تصمیمفعالیت

 ثنا خواهد شد. پژوهشی دانشگاه گرفته خواهد شد. تحقیقات بر روی کرونا در اولویت بوده و شامل است

  کارمندان تنها با اجازه نامه رسمی امکان حضور در محل کار خود را خواهند داشت.  در سایر موارد کارمندان

 موظف به کار کردن از منزل هستند. 

 ثانوی بسته خواهند بود.های دانشگاه تا اطالعساختمان 

  باشد.اطالع ثانوی ممنوع میسفرهای خارج از کشور در قالب فرصت مطالعاتی یا کارآموزی تا 

  برای ارتباطات درون سازمانی و تیمی آنالین ازMicrosoft office 365 شود. برای بارگذاری استفاده می

 OLATدروس توصیه شده است که از یک سیستم قابل حفاظت استفاده شود. خود دانشگاه زوریخ از سیستم 

 نماید. استفاده می

  توانند برای ضبط کالس درس فراهم است و اساتید با هماهنگی قبلی می 45امکانات ضبط جلسات تدریس در

بارگذاری نمایند. همجنین  OLATدروس خود از این امکانات استفاده کرده و سپس محتوای تهیه شده را بر روی 

 امکان ضبط تدریس در منزل هم وجود دارد. 

 

https://help.olat.uzh.ch/display/OO114EN

