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اعضای میزگرد :دکتر محمد رحمانی ،دکتر سید علی اکبر صفوی ،دکتر هاجر عطریانفر(رئیس میزگرد) ،دکتر محسن
کاهانی و دکتر معصومه نصیری کناری
دکتر هاجر عطریانفر رئیس میزگرد مطالب زیر را ارائه کردند:
همانگونه که مستحضر هستید ،دو سالی که با کرونا درگیر بودیم ،باب جدیدی در مهندسی ،خصوصاً مهندسی الکترونیک ایجاد شد
و همه ما به نوعی درگیر بودیم و فواید و معایب آن را کم و بیش احساس کردیم ،البته من امیدوارم که هرچه سریعتر این ویروس
برطرف شود و دانشگاهها به شکل مرسوم بازگشایی شوند و شور و نشاط دانشگاه به حالت اولیه خودش برگردد .البته مسلماً این
دوران برکات خیلی زیادی هم برای ما داشته است و فکر میکنم این سیستم آموزش مجازی میتواند در آینده یه عنوان یک سیستم
جانبی و کمکی در کنار سیستم آموزش حضوری استفاده شود که قطعاً میتواند خیلی موثر باشد و همه از قابلیتهای آن استفاده
کنیم .عالوه بر این مستحضر هستید که ترند جهانی هم به سمت آموزش الکترونیکی پیش میرود و کم و بیش میشنویم که برخی
از دورههای آموزشی در حال منسوخ شدن هستند و جای خود را به دورههای انالین یا آفالین میدهند ،لذا ما از این فرصت کنفرانس
آموزش مهندسی استفاده کردیم و به کمک آقای دکتر شالچیان از چند تن از اساتید مجرب و متخصص در این حوزه دعوت کردیم
تا بتوانیم از تجارب ارزشمندشان استفاده کنیم .اجازه دهید که ابتدا بنده این عزیزان را معرفی کنم و زمان ده الی پانزده دقیقه در
خدمت هر عزیز باشیم و در انتها یک جلسه پرسش و پاسخ و جمعبندی داشته باشیم .جناب آفای دکتر صفوی ،رئیس کارگروه
یادگیری الکترونیکی وزارت علوم ،رئیس انجمن یادگیری الکترونیکی ایران ،استاد دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز ،سرکار
خانم دکتر نصیری استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف و عضو فرهنگستان علوم ،جناب آقای دکتر رحمانی استاد دانشکده
مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و جناب آقای دکتر کاهانی استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد
هستند.
دکتر معصومه نصیری کناری مطالب زیر را ارائه کردند:
عنوان سخنرانی :چرا این مهم است که تأثیر  E-learningرا در زنان و مهندسی ببینیم؟
دکتر نصیری بعد از تشکر و قدردانی از برگزارکنندگان در سخنان خود گفتند :تأثیری که این موضوع بر زنان میگذارد ،بسیار متفاوت
است .همه ما همانطور که خانم دکتر عطریانفر فرمودند ،قبل از دوران کرونا مطالب مختصری در رابطه با  E-learningشنیده بودیم
مانند دانشگاه پیام نور یا دوره آموزشی دانشگاه امیرکبیر یا دانشگاه تهران اما آنقدر تأثیر آن را احساس نکرده بودیم.
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اگر  E-learningنبود معلوم نبود این بحران را که با آن مواجه هستیم چگونه میخواستیم کنترل کنیم؟ واقع ًا خیلی سخت میشد،
البته معایبی هم دارد که یکی از آنها را دیروز دیدیم ،اختاللی که در سوخترسانی کشور ایجاد شد و با حمله سایبری سیستم به هم
خورد و اگر زیرساختها تحت حمله قرار گیرند ،کل سیستم مختل میشود.
چرا این موضوع را برای زنان جداگانه بررسی میکنند؟ چون حضور زنان به دلیل نگرشهای جدیدی که در آن حوزه وارد میکنند
خیلی مهم است ،البته در مهندسی و علوم ،حضور زنان خیلی چشمگیر نیست ،به خصوص در سطوح باال ،لذا بررسی E-learning

در حضور زنان و تأثیری که دارد ،بسیار مهم است.
کرونا تعادل زندگی را به هم ریخت و شرایط را بدتر کرد به دلیل این که مدارس تعطیل شد و بار منزل بر دوش خانمها بود و فرزندان
نیاز به آموزش و توجه داشتند ،در ابتدا نمیدانستیم سیستم  E-learningچگونه کار میکند لذا خیلی به زنان سخت گذشت و به
دلیل مشغلههای زیاد در خانه ،موارد آماده کردن برای جلسات مجازی بار سنگینی شد و از طرفی تعامل چشم در چشم با دانشجویان
نداشتیم به دلیل اینکه در کالس حضوری با نگاه دانشجویان میتوان فهمید چقدر استاد را دنبال میکنند ،ولی در کالسهای مجازی
به دلیل این که ابتدا خیلی آگاهی نداشتیم سخت بود که بتوانیم این ارتباط را برقرار کنیم .هر یک از ما روشی ابتکاری به خرج
دادیم و در آخر توانستیم بر این مسئله فائق بیایم ،البته مسئله ارزیابی نیز وجود داشت که ما مجبور بودیم تعداد امتحانات را بیشتر
کنیم تا ارزیابی عادالنهتری داشته باشیم و یا گاهی مجبور بودیم پرسشهای شفاهی بگیریم.
در دوران کرونا تحقیقات و پژوهش ها خیلی تحت تأثیر قرار گرفتند ،به خصوص افرادی که کار میدانی انجام میدادند ،حتی زمانی
که آزمایشگاهها باز شدند باز هم خیلی از خانمها نمیتوانستند به آزمایشگاه بروند به دلیل اینکه فرزند کوچک داشتتند و مهدکودکها
و مدارس نیز تعطیل بودند.
به دانشجویان نیز بسیار سخت گذشت به دلیل اینکه خوابگاهها تعطیل بودند و آنها مجبور بودند به شهرهای خود برگردند و امکانات
آنجا اندک بود ،خصوصاً امکانات اینترنت .دانشگاهها سعی کردند این مشکالت را رفع کنند اما به هر حال دانشجویان نمیتوانستند با
اساتید خود حضوری تبادل نظر کنند ،اگرچه ما سعی کردیم از طریق شبکههای مجازی و اسکایپ جلسات بیشتری برگزار کنیم و
این هم باعث صرفه جویی در وقت شد ،به دلیل اینکه دیگر زمانی برای رفت و آمد برای رسیدن به جلسات و کالسها صرف نمیشد،
امکانپذیر شده بود.
ما متوجه شدیم که ارتباط مجازی یک مکانیزم کمکی برای تدریس فراهم میکند .ما در دوران کرونا متوجه تأثیر هوش مصنوعی و
ارتباط مجازی در تحقیقات آینده و فعالیتهای آکادمی شدیم .این موضوع در آموزش و تحقیقات ما نیز تأثیر خیلی عمیقی خواهد
داشت.
مزایایی که فضای مجازی ایجاد میکند شامل موارد زیر میباشد:
 -1انعطافپذیری که فضای مجازی ایجاد میکند و میتواند یک تعادلی را بین مسئولیت زنان در خانه و کارهای تحقیقاتی ایجاد
کند.
 -2آنها میتوانند ارتباطات بین المللی و داخلی خود را تقویت کنند و حال هم به دلیل اینکه کنفرانسها به صورت آنالین هستند،
میتوانند بدون مشکالت ویزا و هزینه در کنفرانسهای بین المللی و داخلی شرکت کنند .بعد از کووید  19شاید کنفرانسهای
بزرگ به صورت حضوری برگزار شوند ولی میتوان کنفرانسهای کوچک و وبینارها را به صورت آنالین همانند سابق برگزار کرد.
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 -3انعطاف پذیری در زمان سخنرانی ایجاد میکند که اگر مشکلی برای فرد پیش آمد بتوان به جای کنسل کردن سخنرانی و
کالس ،آن را از راه دور برگزار کند.
 -4مشکل فضای کالسها حل شده است و در حال حاضر با توجه به اینکه کالسها حضوری نیستند میتوان ظرفیت باالتری از
افراد را در کالسها پوشش را داد.
 -5این موضوع ما را برای مدیریت کردن بحرانهای بعدی آماده کرده است.
 -6هوشیاری ما را زیاد کرده مخصوصاً در شهری مانند تهران که زمانی که در شرایط قرمز بود به دلیل عقب نماندن دانشجویان از
درس مجبور بودیم آنها را به کالسهای حضوری آوریم اما با کالس مجازی سالمتی دانشجویان بیشتر حفظ میشود.
تمامی این مزایا به شرطی است که زیرساخت خوبی فراهم شود اما زیرساخت فضای مجازی ما خوب نیست مانند وضعیت اینترنت
که ما گاه ًا مجبوریم چندین منبع اینترنت را فراهم کنیم تا مانع از قطعی اینترنت شود.
دکتر محمد رحمانی مطالب زیر را ارائه کردند:
مطالبی که ارائه مینمایم با مشورت و نظرسنجی و تجارب اساتید دانشکده مهندسی شیمی و تعدادی از دانشجویان و دانشیاران در
رابطه با چالشها ،فرصتها ،نقاط قوت و ضعف یادگیری الکترونیکی است.
 چه نقاط قوتی در آموزش به شیوه الکترونیکی وجود دارد؟


تولید و تهیه محتوای بهتر نسبت به گذشته (تهیه اسالید توسط اساتید)



استفاده از فضای چند رسانه ای (تهیه فیلم از برج تقطیر که برای دانشجویان بسیار جذاب بوده است).



ثبت و ضبط جلسات برای آینده



کاهش هزینه و استفاده از زمان (هزینه خوابگاه و تغذیه دانشجویان)



محیط زیست (آلودگی کمتر به دلیل تردد کمتر)



آزادی بیشتر دانشجو در کالس و عدم اجبار به حضور رسمی (فراهم شدن امکان پوشیدن لباس راحت و میل کردن
نوشیدنی)



فضای کم استرس (پرسش بیشتر به دلیل امکان گفتگوی متنی)



امکان بازبینی کالس و مباحث ضبط شده



امکان استفاده برای سایر دانشجویان که ثبت نام رسمی ندارند( .مرتبط با پروژهها و مانند آن)



کمک به بهبود مهارتهای نرم (مانند افزایش فعالیتهای تیمی)

 چه نقاط ضعفی در آموزش به شیوه الکترونیکی وجود دارد )با تأکید بر ایران(


عدم تعامل کافی استاد و دانشجو



عدم امکان کنترل حضور موثر دانشجو (آیا دانشجو در کالس حضور دارد و یا اینکه به کار دیگر مشغول است؟)



خستگی زیاد برای استاد و دانشجو لطمه به سالمتی (زمان زیادی پشت میز کامپیوتر مینشیند).



عدم امکان سنجش میزان دریافت و یادگیری دانشجو (زبان بدن و چهره و )...



کاهش مهارتهای اجتماعی دانشجو
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مشکالت روحی و روانی (ویژه دوره همهگیری)



ارزیابی نامناسب



عدم آموزش استاد ،عدم آموزش دانشجو و تدریس یار



نبود فرهنگ مناسب در استفاده از آموزش الکترونیکی (اکراه داشتن دانشجویان و برخی از اساتید برای روشن نمودن
دوربین و میکروفون خود)



نبود ابزار مناسب و ارزان در دسترس همه



مشکالت اخالقی (مانند تمایل به کپی کار دیگران)



کاهش رقابت و انگیزه میان دانشجویان



عدم وجود تدریسیار برای برخی دروس (ویژه شیوه الکترونیکی)

 چه چالشهایی در آموزش به شیوه الکترونیکی وجود دارد؟





عدم استفاده از قابلیت باالی انعطافپذیری آموزش الکترونیکی و اجبار به حضور در ساعت خاص (عدم پذیرش توسط
دانشگاه)
زیرساخت نامناسب سخت افزاری و نرم افزاری (بسیار مهم است و ابزارها گران قیمت هستند و بعضأ اساتید و دانشگاه ابزار
را در اختیار دانشجویان قرار نداده اند).
مشکالت فرهنگی در استفاده از ابزارهای صوتی تصویری که الزمه تعامل برخط است.
عدم پشتیبانی دانشگاه برای تولید محتوای با کیفیت (همانند دوچرخه ای که موتور آن خاموش است اما در حال رکاب
زدن هستیم ،دانشگاه محیطی را برای تولید محتوای با کیفیت فراهم نکرده و اکثر اساتید روشهای تدریس در کالس
حضوری را در کالس مجازی اجرا میکنند).



عدم آمادگی دانشگاه برای پذیرش روشهای جدید مانند یادگیری فعال



اجبار دانشگاه به روشهای قدیمی مانند برگزاری آزمون کتبی در پایان ترم



عدم انعطاف دانشگاه برای برگزاری کالسها به شیوههای دیگر (دانشگاه موافقت نمیکند که استاد دروس را ضبط شده در
اختیار دانشجو قرار دهد و به طور مثال ساعت کالس را به پرسش و پاسخ اختصاص دهد).



نبود ابزارهای ساده و قابل دسترس برای تولید محتوا



نبود ابزارهای آزمون ساز (باید به تعداد دانشجویان سوال امتحانی داشته باشیم).



نبود ابزار کافی برای ارزیابی مناسب از تک تک دانشجویان



نبود روشهای نوین ارزیابی

 چه فرصتهایی در آموزش به شیوه الکترونیکی وجود دارد؟


توسعه و استفاده از سایر روشهای یادگیری
یادگیری فعال()flipped learning-active learning

یادگیری مسئله محور()problem-based learning


استفاده فراگیران در سراسر کشور (از جمله نقاط محروم)
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ظرفیت همکاری بین المللی (هم در استفاده از اساتید خارجی و هم برگزاری دوره برای دانشجویان بین المللی)



توسعه مهارت آموزی با استفاده از ابزارهای:
واقعیت مجازی
او تی اسها ()operator training systems
آزمایشگاههای مجازی
 امکان استفاده همزمان از دورههای اساتید دیگر در کالس
Best textbooks
Best lectures

به طور مثال درسی مانند رآکتور توسط بنده گفته میشود اما از ارائه همکار من که بهتر است ،استفاده شود ،اما این اعتقاد وجود
ندارد .اعتقاد درست این است که همانطور که  Best textbookرا استفاده میکنیم اجازه داشته باشیم  Best lectureرا هم استفاده
کنیم که اینگونه نیست و روش همان روش متکلم وحده و سنتی است.
پرسش اساسی :آیا دانشگاه خواهد پذیرفت از ارائه دیگر اساتید در کالس استفاده شود؟
برخی تجارب موفق دانشکده مهندسی شیمی:
 )1آزمایشگاه کنترل فرایند (دکتر سهل الدین ارائه کردند و تجربه بسیار خوبی بود).
 ایجاد آزمایشگاه مجازی
 استفاده از نرم افزار کد باز  DWSIMبرای پیاده سازی دینامیک فرایندها
 )2کارگاه نرم افزار
 کارگاه نرم افزار مهندسی (آموزش متلب)
 کارگاه نرم افزار مهندسی (آموزش شبیه سازی فرایند)
 oاجرای همزمان و فضای تعاملی
 )3مهارتهای حرفهای
 کار تیمی و استفاده از ()Breakout rooms
 ارائه (سمینارهای گروهی)
 ارزیابی گروهی (گروه از گروه)
 )4آزمایشگاه عملیات واحد و انتقال حرارت
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بزرگترین مشکلی که داشتیم در این بخش بود ،البته کالس تشکیل میشد و دانشجویان پرسش خود را مطرح میکردند و چون
مانند آزمایشگاه برق نیستیم و اسمبل کردن نداریم و به جای آن یک سیستم داریم که از آن بهره برداری میکنیم ،به همین
دلیل اعتقاد داریم که اگر با آموزش برخط انجام دهیم مشکلی به وجود نمی آید.
 انجام آزمایش توسط تکنسین فیلمبرداری و استفاده در کالس
 ارزیابی گروهی (مبتنی بر پروژه کوچک)
 )5پروژه طراحی فرایند ()Capstone project
برای اولین بار در ایران ما موضوع جلسات هفتگی با استاد را اجرا کردیم یعنی در واقع ما سه روز پشت سرهم ارائهها را داشتیم،
تمامی اساتید حضور داشتند و سیستم به صورت آنالین بوده و گروههای دانشجویی ارائه میدادند.
 کار تیمی و استفاده ازGoogle Drive

 جلسات هفتگی ()Adobe Connect, Google Meet
 سمینار و ارائه ()Adobe Connect
آینده
آیا روش آموزش الکترونیکی در دوران پسا کرونا باید تعطیل شود؟


آیا آموزش حضوری  1۰۰%مناسب است؟



آیا آموزش الکترونیکی  1۰۰%نامناسب است؟



آیا در دوره پسا کرونا باید روش آموزش الکترونیکی تعطیل شود؟



سیاست دانشگاه و وزارت علوم چه باید باشد؟



سیاست دانشگاه کدام است؟



آیا دانشگاه باید به سمت یادگیری فعال حرکت کند؟



آیا نباید در روش ارزیابی به شکل فعلی تحول اساسی صورت گیرد؟

یک اشتباه استراتژیک خواهد بود که ما به طور کامل به روش منسوخ گذشته بازگردیم .روش گذشته با وجود داشتن موارد خوب
معایبی نیز داشته و روش آموزش برخط هم در کنار مزیتهای خود یک سری معایب نیز دارد .ما ابزارهای کافی برای آموزش نداریم.
البته من شنیدهام در دانشگاه تهران چند کالس به روش خوبی این موضوع را انجام میدهند و ابزارهای مختلفی وجود دارد و استاد
میتواند یک کالس واقعی را برگزار کند.
برای جمعبندی باید بگویم ما از آموزش برخط باید استفاده کنیم و این یک تجربه خوب است.
دکتر محسن کاهانی مطالب زیر را ارائه کردند:
عنوان سخنرانی :موضوع ترندها و مسائل مربوط به پسا کرونا
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بحث پیش بینی ترندها را از دیاگرام زیر که یک هایپ سایکل ( )Hype Cycleاست شروع میکنم.

گارتنر برای تکنولوژیهای مختلف خصوصاً تکنولوژیهایی که دیسراپتیو ( )Disruptiveهستند ،یعنی فناوریهایی که امکان دارد
تغییرات خاص و تحول آفرینی ایجاد کنند ،یک سری منحنیهایی را رسم میکند که نشان میدهد در یک زمینه خاص ،به طور
مثال یادگیری الکترونیکی ،چه مباحثی در حال ترند شدن هستند و چه مباحثی در اوج و فرود خود هستند .در هر مرحله در ستون
افقی  5ناحیه را درنظر گرفته است .اول تکنولوژی تریگر است .دوم فازی است که افراد زیادی در مورد یک موضوع صحبت میکنند
که  Peak of Inflated Expectationsاست .سوم فازی است که تعدادی از افراد متوجه میشوند که آن موضوع خاص به نتیجه
مطلوب نمیرسد و به مرحله ناامیدی میرسند ( .) Trough of Disillusionmentبه تدریج در مرحله  4متوجه میشوند که بعضی
از این بحثها باید به طور خاصی جلو روند که  Slop of Enlightenmentاست و در مرحله آخر به  Productivityو بحثهای
مربوط میرسند.
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من این اسالید را  3سال قبل در بحث کنفرانس آموزش الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی ارائه دادم و این اسالید را اینجا آوردم
تا یک سری از موضوعات که در دو ،سه سال اخیر بوده است ،به طور مثال  Gamification ،Moocsو بحثهایی که به این صورت
رسم شدند را بیان کنم و من این وضعیت را به طور مختصر و نه خیلی تخصصی در مورد سال  2۰21و آماری که گاردنر منتشر کرده
بیان میکنم و در آخر هم مسائلی که در کشور برای ادامه میتوان انجام داد را خواهم گفت.
بحث اول  Moocsاست که بسیار اساسی است و از قبل نیز وجود داشته است و اکنون به بهره وری رسیده است ،خصوصاً در دوران
کرونا .انواع دروس که بیشترین استفاده را دارند و در این روزها به بلوغ خود رسیدند و باعث سودآوری تکنولوژی شده و مورد استقبال
قرار گرفته است.
نمودار زیر پیشبینی گارتنر برای  Moocsاست که تا انتهای سال  2۰23را نشان میدهد.
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در بخش  ، Slop of Enlightenmentچیزی که پیشبینی شده برای سال  2۰21و  2۰22بحث ) Experience API(XAPIاست
که نسخه جدید بحث  scormاست که شما پکهای آموزشی را تهیه میکنید و در اختیار قرار میدهید .به نظر میآید که نرم
افزارهای خاص باید روی این مدل کار کنند که به صورت دائم این امکان تعامل بین سیستمهای مختلف وجود داشته باشد.
یک سری ازموضوعات را ادعا کردند که رو به نا امیدی رفته است یعنی  Trough of Disillusionmentکه آن طور که پیشبینی
میکردند اتفاق نیفتاده است ،مانند  Gamification ،Micro Learning ،Mobile Learningو. Badges
 Gamificationدو بحث است .اول اینکه از طریق بازیها ،فعالیتهای یادگیری نیز انجام شود که همان Game Based Learning

است و دوم اینکه درس را از متافورها و استعارههای گیم بیاموزیم ،به طور مثال برای یک کار امتیاز در نظر بگیریم و یا سطحبندی
کنیم .پیش بینیها این بوده که از سال  2۰12تا سال  2۰1۷خوب پیش رود و طبق پبشبینیها شرایط در این بازه زمانی مناسب
بوده است .اما در دو سال اخیر به نظر میرسد که این موضوع آن انتظارات را برآورده نکرده است حال باید ببینیم که بعد از این،
جریان چه خواهد شد.
از این موضوعات که بگذریم یک سری موضوعات وجود دارد که خیلی در رابطه با آن بحث میشود که همان فاز Peak of Inflated

 Expectationsاست .مانند استفاده از پادکستها و) Learning Experience Platform(LXPکه در دو سال اخیر در رابطه با
آن بحث شده است و نسل جدید سیستم  LMSاست ،که فرد موارد مختلف را از درون آن انتخاب میکند و یا بحث  AR/VRکه
در دانشگاه مشهد آزمایشگاه  HSEرا با  VRارائه دادند و جواب خوبی هم گرفتند و بحث  ،Design Thinkingکه میگوید همانطور
که طراحان کار را انجام میدهند آموزش هم به آن صورت جلو رود.
در دانشگاه علوم پزشکی تهران بحث  VRرا خیلی استفاده کردهاند و دانشگاه علوم پزشکی مشهد و بسیاری از رشتههایی که
آزمایشگاههای خاص دارند VR ،میتواند برای آنها بسیار کمک کننده باشد .چون تز دکترا خود من در زمینه  VRبوده به همین
دلیل میدانم که امکانات فراوانی در این زمینه وجود دارد.
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یک سری از بحثها هم وجود دارد که تریگرهای اولیه روی آنها خورده است مانند بحث  Future of Workیا آموزش مداوم حین
کار و بحث  Flow of Workکه میگوید در لحظهای در کار ،که افراد احتیاج دارند آموزش را به آنها برسانیم و بحث Social

 Learningکه با استفاده از شبکههای اجتماعی آموزش میدهند که در حال حاضر در آموزش الکترونیکی بسیار مطرح است.
چند روز گذشته مطالعاتی انجام دادم که ببینم مقاالت ،اینکه  Academic E-learningدر دوران پس از کرونا به چه سمتی میرود
را چگونه پیش بینی میکنند؟ البته خیلی از افراد معتقدند این موضوع که ما به یکباره آموزش الکترونیک را اجرا کردیم در شرایطی
که آموزش و پهنای باند کافی نبوده و آمادگی وجود نداشته است ،شاید این شبهه را به وجود آورد که  E-learningکارایی درستی
ندارد مانند فردی که با یک تخته سیاه و دوربین ساده میخواهد تدریس کند و زمانی که بازخورد درستی از دانشجویان خود نمیگیرد
اظهار میکند که  E-learningکارایی ندارد ،البته افرادی معتقدند که مدل یادگیری ترکیبی ،مدلی است که بعد از این هم ادامه
خواهد یافت و اگر به تکنولوژیهای مناسب دسترسی پیدا کنیم میتواند در زمینههای مختلف بسیار تاثیر گذار باشد.
من در کالسهای خود یادگیری معکوس نسبتاً خوبی را اجرا میکنم مانند ویدیوهای آماده ،تاالرهای گفتگو و سواالت از قبل آماده
شده و ...و دانشجویان در ارزشیابی بیان کردند:
 دانشجویان هنگام یادگیری آنالین  6۰-25درصد مطالب بیشتری را (در مقایسه با  1۰-8درصد در کالس درس) حفظ
میکنند.
6۰-4۰ درصد زمان کمتری ،آموزش آنالین ،نسبت به کالسهای سنتی میگیرد( .مانند مواردی که دانشجویان زمانیکه
اساتید فیلم دروس را می گذارند اگر آهسته باشد میتوانند روی دور نسبتاً تند بگذارند).
نکاتی را باید در این تجربه یکی دو سال در نظر بگیریم:
 )1زمانی که حجم کالس و فعالیتها زیاد میشود اگر هماهنگی و یکپارچه سازی در  VC ،LMSو یا  ERPصورت نگیرد به طور
قطع کار سخت خواهد شد .به عنوان مثال زمانیکه دانشجو انتخاب واحد میکند ،به طور خودکار باید اسم فرد در کالس مجازی
ثبت شود ،اگر یکپارچهسازی صورت نگیرد حجم کار زیادی میطلبد .در طول ترم ،تکلیف ،پروژه ،حضور و غیاب ،آزمون و ...وجود
دارد که برای یک کالس  4۰نفره نیز منتقل و ثبت کردن آن مشکل است.
 )2ساختار دانشگاهها باید با این شرایط تطبیق داده شود .قبال آموزش به صورت حضوری بوده است و نیروهای آموزش سرکشی
میکردند که آیا کالسها تشکیل میشوند و در آخر ارزیابی میکردند و افراد زیادی در این قسمت کار میکردند که اکنون آن تعداد
نیرو الزم نیست .اما نباید فرض شود که در آموزش الکترونیکی دیگر نیازی به نیرو نداریم و بالعکس افراد زیادی باید در پشتیبانی و
بحثهای مختلف وجود داشته باشند که این افراد باید مناسب و متخصص باشند ،پس به طور کلی باید ساختارها تغییر یابد.
 )3تکنولوژیهای مختلف را برای کالسهای متفاوت به کار بگیرند ،زیرا اکنون تعدادی از دانشجویان بومی میتوانند در کالسها
شرکت کنند اما دانشجویانی که بومی نیستند چون خوابگاهها تعطیل است ،شرایط برای آنان پیچیدهتر است پس باید امکانات الزم
برای هر دو دسته وجود داشته باشد و نیز امکانات مناسب برای آزمون دادن نیز فراهم شود که افراد بتوانند در شهر خود در مکانهای
امن که در دانشگاههای شهر خودشان است به صورت الکترونیکی آزمون دهند.
 )4به صورت مرتب و پیوسته اساتید و دانشجویان پشتیبانی شوند .بدون پشتیبانی پیوسته به طور قطع امکانپذیر نیست زیرا گاه ًا
کامپیوتر نیز عملکرد مناسبی ندارد پس باید پشتیبانی فنی وجود داشته باشد.

10

دکتر سید علی اکبر صفوی مطالب زیر را ارائه کردند:
من صحبتهای خانم دکتر نصیری را به این صورت کامل میکنم یک سری از چالشها وجود دارد 2۰ .سال است که در ایران آموزش
الکترونیکی راه اندازی شده است که خیلی از دانشگاهها درگیر آن نبودند و از طرفی هم مزایایی که انعطاف پذیری آن برای خانمها
در حال و آینده دارد مطرح شد و خانم دکتر تأثیرات هوش مصنوعی را بیان کردند و دکتر رحمانی به مهارتهای نرم و بهتری که
اکنون حاصل شده اشاره کردند و عی وب را با عدم تعامل استاد دانشجو و عدم کنترل خستگی و ارزیابی مشکل دار و مشکالت مدیریتی
که وجود دارد مشخص کردند و دکتر کاهانی در رابطه با ترندهای آینده ،جهت گیریها و نگرشهای مدیریتی که همه باید بازنگری
شوند صحبت کردند.
من در ادامه بحث میخواهم به چالشهایی که مطرح شد پاسخ دهم و این موضوع که ،همین نقصهایی که مطرح شد آیا همین
حاال ،با همین قوانین موجود ،در دانشگاههای موجود ،بخشی از آن حل شده یا خیر؟
کدام یک از اتفاقات افتاده جز الزامات است هم در حال و هم در آینده و الگوهای موجود چیست؟
در اینجا در رابطه با روز مهندس شعری آوردم
مهندس کیست؟
تو گل علم و نشانی استواری ،ای مهندس

خالق آثار در هر روزگاری ،ای مهندس

وارث خواجه نصیر ،آن مرد دانا

در زمین و آسمان پر افتخاری ،ای مهندس

سمبل خالقیت ،کارآفرینی

نقطه وصل عمل با علم و کاری ،ای مهندس

چون به حرکت آیی و همت نمایی

عامل رشد و شکوه هر دیاری ،ای مهندس

هم به دقت کوش و هم با عشق خدمت

تو مالک علمی و صاحب عیاری ،ای مهندس

البته آقای سعدی گفتند که خیلی خوش خیال نباش ای مهندس ،که درد عشق را مهندسی هم حل نمیکند.
برخی سواالت کلیدی


اساساً نیازهای آموزش مهندسی برای آینده چیست؟ (چگونه باید مهندس را تربیت کرد؟)



ابزارهای آموزش برای آینده چیست؟ ( انتظارات صنعت و شغلها از مهارتهای مورد نیاز مهندسها چیست؟)



روشهای آموزش برای دانشگاه و برای صنعت در آینده چیست؟

در قبل تعداد افرادی که در کالس درس یک استاد دانشگاه  MITنشسته بودند ،شاید در یک ترم حداکثر هزار نفر بودند اما حاال
نزدیک به یک میلیون نفر در کل جهان در کالس یک استاد میتوانند شرکت کنند (مثال کالسهای ) Coursera


قدرت فناوری برای مباحث فوق چیست؟



چالشهایی که در دوران کرونا برای آموزش دروس مهندسی داشتیم چه بود؟



چگونه آنها را پیش بردیم؟



نمونههای موفق کدامند؟
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آمادگی و شناخت اساتید ما در این راستا چطور است؟

آمادگی و شناخت اساتید نزدیک به  9۰درصد پایین بوده است .در کارگروه ،شعار ما این بوده که ابتدا همه ،ابزار را یاد بگیرند و تنها
ریموت لکچر دهند و بعد کم کم یاد بگیرند امتحان را چگونه برگزار کنند و سپس به مراحل بعدی برسند .اکنون من میگویم  ۷۰تا
 8۰درصد اساتید هنوز سطح مهارت و آمادگیشان 3۰ ،درصد چیزی که باید باشد ،نیست.



چه برنامههایی الزم است اساتید و دانشگاهها با توجه به موارد فوق الذکر دنبال کنند؟

تحوالت دنیای دیجیتال از دیدگاه آموزش و مهارت


تحوالت دیجیتال در جهان به کجا میرود؟



دوقلوهای دیجیتال ()Digital Twins



تولید مجازی ()Vitual Production



و غیره

به صورت کامالً تیتروار عرض میکنم.
ال مجازی قطعه قطعه ساخته میشود و بعد مجازی
ما در دنیا تولید مجازی داریم یعنی برای ساخت یک هواپیمای غولپیکر اول کام ً
اسمبل میشود و سپس اولین قطعه واقعی ساخته میشود.
تمام ابزارهایی که در کارخانه داریم ،باید دوقلوی دیجیتال آن نیز وجود داشته باشد که با آن ،تمرین ،آزمایش و بررسی کنند.
مفاهیم شهر هوشمند ،شهروند دیجیتال و نسل دیجیتال داریم که مهارتها ،قوانین و مسئولیتهای آن متفاوت است .همانطور که
تمامی اساتید اشاره کردند ،هوش مصنوعی همه جای دنیا را خواهد گرفت حتی جای من استاد ،جای کمک درس و کل زندگی را
فرا خواهد گرفت.
حال این سوال مطرح است که ما با کدام مهارتها آمادگی داریم؟ همین مهارتهایی که قبل از کرونا استفاده میکردیم؟ با این
اوصاف غیر ممکن است که بتوانیم در  5سال آینده بقا داشته باشیم حتی اگر کرونا همین فردا تمام شود.
تعریف جدید سواد از دید یونسکو توانایی ایجاد تغییر است .با توجه به این تعریف پروفسورهای دانشگاههای ما نیز امکان دارد که کم
سواد محسوب شوند.
مهارتهای مورد نیاز ما با نگاه به آینده
تفکر انتقادی  /حل مسئله (خالقیت)
مهارتهای ارتباطی
کار تیمی و انعطافپذیری
مهارتهای دیجیتال
یادگیری مستقل
اخالق و مسئولیت
توان فعالیتهای بین رشته ای و چند فرهنگی
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من حدود چهار سال پیش یک سخنرانی برای معاونین آموزشی دانشگاههای ایران داشتم که در آنجا آخرین وضعیت  2۰دانشگاه
برتر جهان را بررسی کردم ،از بین آنها دانشگاه استنفورد ،دوک ،جانز هاپکینز ،پنسیلوانیا و میشیگان را انتخاب کردم.

اینها سیاستهای تحوالت پیش روی آموزش عالی در چهار سال قبل است .آنها به این نتیجه رسیدند که این تحوالت بر روی
اساتید تأثیرگذار است و نیاز به انعطافپذیری در حوزه آموزش عالی است.
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و در نهایت به این نتیجه رسیدند که یادگیری الکترونیکی (البته نه آن روشی که ما استفاده میکنیم که عمدت ًا ناقص است و شاید
تنها 1۰درصد یادگیری الکترونیکی واقعی باشد) بسیاری از ویژگیهای مورد نیاز در مهارتهای عنوان شده را داراست .مانند ارتباطات
بینالمللی که بسیار آسان شده و به راحتی میتوان در سطح بینالملل کنفرانس برگزار کرد .بنده دو سال قبل در آلمان سخنرانی
داشتم و اکنون ایمیل زدند که آیا امکان سخنرانی مجدد وجود دارد؟ و حال این موضوع به راحتی امکانپذیر شده و دیگر نیازی به
تردد نیست و این از جمله فرصتهایی است که یادگیری الکترونیکی ایجاد کرده است.
من ،لیستی از سایتهای کاربردی و مفید را در این جا آورده ام.

سایت  Elearning.msrt.irسایت وزارت علوم است که در آن تعداد زیادی وبینار وجود دارد که در رابطه با چالشهایی است که
اساتید به آن اشاره کردند و در ادامه راه حل نیز میدهد.
دو سایت  wolframalpha.comو  phet.colorado.eduرا پیشنهاد میکنم که حتماً اساتید به آن مراجعه کنند که سایت
 wolframalpha.comیک هوش محاسباتی است و تمامی اساتیدی که قصد دارند ریاضی ،فیزیک یا شیمی آموزش دهند و
دانشجویانی که نیاز دارند انتگرال محاسبه کنند ،میتوانند از آن استفاده کنند ،تمامی فرمولها به صورت رایگان در آن وجود دارد و
حل میکند و تمامی منحنیهای آن را هم ترسیم میکند .پس دیگر چه دلیلی وجود دارد که استاد بخواهد وقت خود را صرف
نوشتن و حل کردن این مسائل بر روی تابلو کند؟
در دنیای آینده تمامی اینها بر روی دستگاه موبایل افراد است ،بنابراین ما باید نگرش خود را تغییر دهیم.
سایت  vlab.hubshiraz.irآزمایشگاه مجازی است که خود من با همکاری دانشگاه شیراز ایجاد کردیم و تعدادی از آزمایشهای
فیزیولوژی ،کنترل خطی را انجام میدهیم .خیلی از آزمایشهای برق مانند آزمایش شیمی است و نیازی به حضور فیزیکی ندارد.
در اینجا تعدادی فیلم را قصد دارم نشان دهم.
در فیلم اول با تکنولوژی  VRمهندسی مکانیک و تعمیر و نگهداری را آموزش میدهد.
فیلم دوم ترکیبی از درسهای خود من است ،در درس کنترل صنعتی ،محتوای درس موجود است و دانشجویان در آنجا با
سیموالتور کار میکنند .در حال حاضر کالسهای من فیلیپد کلسروم ( )Flliped classroomاست.
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در حال حاضر بنده ارائه ای را که دو ترم پیش درس دادم ،دیگر تکرار نمیکنم و تنها فیلم آن را پخش میکنم و به دانشجویان
میگویم که ارائه را ببینند و در ساعت کالس ،کالس را به صورت تعاملی و پرسش و پاسخ برگزار میکنیم و کالس پویایی خود را
هم از دست نمیدهد و امتحانهای کتبی را از راه دور ،با چندین تصویر همزمان ،برگزار میکنیم.
فیلم سوم ،آزمایشگاه از راه دور است .آزمایشگاه  PLCکه دانشجویان نه تنها با سیموالتور کار میکنند بلکه به آزمایشگاه و فرآیند
وصل میشوند و تغییرات را اعمال و اجرا میکنند.
فیلم چهارم یک نمونه سیستم یادگیری نسل جدید  .Skill 4.0است که برای درس مدیریت ایمنی فرآیند ( Process Safety

 )Managementآماده کردیم.

عکس فوق یک نمونه همکاری تدریسی مشترک بین المللی است 15 .دانشجوی دانشگاه درسدن آلمان و  15دانشجوی دانشگاه
شیراز در یک کالس شرکت می کنند .قبل از کرونا شروع به ایجاد آن کردیم که تمامی موارد مالتی دیسیپلین ()Multidiscipline
فیلیپد کلسروم ( )Flipped Classroomانجام شده و کالسها به صورت یادگیری مسئله محور ()Problem Based Learning
بوده است .کالس را به گروههای پنج نفره تقسیم کردیم و این موضوع را سه سال است که اجرا میکنیم که در حال حاضر  1۰نفر
از صنعت هم به کالسها اضافه شدند .نکاتی که در پیش بینیها و نیازهای دانشگاههای برتر ذکر شد این جا وجود دارد.
سیاست های مصوب وزارت علوم برای حتی پسا کرونا این است که دانشگاههای بزرگ میتوانند تا  5۰%از دورههای خود را پس از
کرونا به صورتآموزش برخط ادامه دهند و سایر دانشگاهها تا .%3۰
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