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 پیشگفتار

ی سال از ابتداهای تجدیدپذیر دانشگاه شهيد بهشتي که انرژی هندسيم های گروهگزارشدر راستای سلسله

 ،شده استتدوین و منتشر  غيرحضوریها و تهدیدهای آموزش با هدف تحليل نقاط قوت، ضعف، فرصت 1911

شور آلمان و مالزی دو کشور ک در کارهاو راه های اجرایيسياست ،هاهای دوم و سوم به بررسي اقدامگزارشطي

ط شرای جایگزین دانشگاهي در کشور انگلستان تحتهای برنامه یهبه اراپرداخته شده است. در گزارش چهارم 

های آموزشي که به شدت تحت تاثير ای از نظامعنوان نمونهوسيلهبدینبه( 11یروس کرونا )کووید گيری وهمه

انصراف دانشجویان قرار دارد، پرداخته شده است. این  از تعطيلي واحدها و رکود درآمدی و بحران اقتصادی ناشي

کلان آموزش،  حول سه محوررا ضوری در دانشگاه کمبریج حهای آموزش غيرگزارش ضوابط جدید و سياست

  .دهدمي ارایهراه دانشگاه در صورت تداوم این بيماری برداری در تدوین نقشهمنظور بهرهبه ،پژوهش و ارزیابي

عابدی که مسئوليت تهيه گزارش را یرعهده  سپيدهتر دکوسيله مراتب سپاس خود را از سرکار خانم بدین

آقایان ابوالقاسم مسيبي و محسن فرزان که زحمت ویرایش گزارش را تقبل نموده و دیگر از دارم. داشتند، ابراز مي

های های مستمر هفتگي در تدوین سلسله گزارشهای تجدیدپذیر که در جلسهان گروه مهندسي انرژیهمکار

 نمایم.گزاری مي، سپاسنمایندهمکاری مي 11گيری ویروس کوویدآموزش غيرحضوری ناشي از پدیده همه

 

 یدپذیر دانشگاه شهید بهشتیدهای تجمدیر گروه مهندسی انرژی

 مجید زندی
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 معرفی کشور انگلستان .1

از چهار بخش کشور پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی است. لندن و یکی بریتانیا انگلستان نیمه جنوبی      

هزار کیلومترمربع و  242با مساحت کشور این . باشدمیترین شهر بریتانیا ترین و پرجمعیتبزرگ، عنوان پایتخت انگلیسبه

دانشگاه و موسسه  521 دارایو جهان بوده  صاحب فناوری کشورهای نفر، از دیرباز در زمره میلیون 66جمعیتی برابر با 

بر بالغ این کشور های آموزشیمجموع کل درآمدهای موسسهمیالدی  2152-2152در سال تحصیلی  ..آموزش عالی است

  .[1] های تحصیلی تامین شده استه که بیش از نیمی از آن از محل شهریهبود میلیارد پوند 31.7

 

 سیستم آموزش عالی در انگلستان  .2

دو  آموزشی سیستم هایهبرخی موسسو در  ترمی سه از سیستم صورت رسمیبهدر انگلستان آموزش عالی ساختار نظام       

آموزش عالی نیز  واحدهایساله است. برخی از ای سهدوره طور معمولبهمقطع آموزش کارشناسی  د.کنترمی تبعیت می

های در رشته 5ایبی مدرک کارشناسی ،کنند. در پایان این دوره آموزشیساله مدرک کارشناسی اعطا میصورت فشرده و دوبه

دو نوع  به شود. مدرک کارشناسیهای علوم و مهندسی اعطا میدر رشته 2اسبی مدرک کارشناسی علوم انسانی و هنر یا

مقطع  شود.بندی میطبقه سه و دو، یکشود. نوع افتخاری خود به سه سطح کالس بندی میعادی و افتخاری دسته

ول طبه سال  سه مدرک تا اخذ، پژوهشیهای سال متغیر است و در صورت گذراندن دوره یک تا دوحداقل از  کارشناسی ارشد

 .انجامدمی

                                                             
Bachelor of Arts (BA) 1 

)cBachelor of Science (BS 2 
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 انگلستان در آموزش عالی هایانواع موسسه .3

 :[2] کردبندی ه تقسيمگرو توان به چهاررا مي موزش عالي در انگلستانهای آموسسه

 های سنتیدانشگاه 

دانشگاه در انگلستان، اسکاتلند و ایرلند وجود داشت.  محدودیتنها تعداد  ،گیری بریتانیاشکل های نخستینسالاز  

ترتیب های سنتی دیگر به. دانشگاهه استتاسیس شدمیالدی  5126که در سال  هترین دانشگاه، آکسفورد بودقدیمی

  .ه استتاسیس شدمیالدی  5122اندروز، گالسگو، آبردین، ادینبرو و دانشگاه دابلین است که در سال کمبریج، سنت

 1آجر قرمز هایدانشگاه  

شود که در قرن نوزدهم در شهرهای بزرگ و صنعتي لندن برای دانشگاهي گفته مي ششبه  آجرقرمزاصل اصطلاح در 

 ساخته شده بود. اما بعدها پول گرفته شده که با آجرهای قرمزجامعه متوسط ساخته شد. این نام از ساختمان دانشگاه ليور

ز این نوع ا ، بریستولبيرمنگام، ليورپول، منچستر، ليدز، شفيلد رفت.کار های نوساز و جدید بهاین اصطلاح برای دانشگاه

 آجرقرمزهای . بعدها چندین دانشگاه دیگر نیز در قرن نوزدهم ساخته شدند و خود را جزو دانشگاهها هستنددانشگاه

 خواندند.

 

 

 

                                                             
Red Brick University 1 
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 1ایصفحه شیشه هایدانشگاه

منشور پس از دریافت میالدی  1112 تا 1199های که بين سال هستند هادانشگاهگروهي از  ای،های صفحه شيشهانشگاهد

صفحه ام ها هستند. نهایي از این دانشگاههای بردفورد، کرنفيلد، یورک و لنسستر نمونهتاسيس شدند. دانشگاه ،سلطنتي

 انتخاب شد. هاآنخاطر معماری مدرن ساختمان به اهاین دانشگاهای برای شيشه

 یستاستازههای دانشگاه 

 بعدها تبدیل به دانشگاه شدند ،شدندتکنيک( خوانده ميها که در گذشته مدارس دارالفنون )پليای از دانشگاهدسته     

 تاسيس گفتههای تازههای تربيت معلم نيز امروزه دانشگاهها و دانشگاهگویند. به کالجهای جدید ميدانشگاه هاآنکه به 

 شود.مي

 انگلستانحصیل در ت هزینه .4

 پوند ۹.۰۵۲های انگلیس مبلغی در حدود دانشجویان بریتانیا و اتحادیه اروپا در دانشگاهمیالدی،  2121در سال 

ان میز المللی بههای تحصیلی دانشجویان بین. هزینهکنندمیپرداخت عنوان شهریه به (دالر آمریکا ۳۱.۲۵۲ معادل)

 نیزپوند  ۱۳.۲۲۲ایی مانند پزشکی تا هرشته . این شهریه برایشودشروع می پوند۳۲.۲۲۲هی متفاوت و از حدود توجقابل

. است رهای آزمایشگاهی و بالینی باالتشهریه دوره .ها را دارندهای علوم انسانی حداقل هزینه. تمامی رشتهیابدمیافزایش 

 پوند ۰۰.۰۲۲حداقل شود، جمع پوند در سال(  ۳۰.۰۲۲حدود  ) میانگین هزینه زندگی در انگلستانبا  هااین هزینهاگر 

مدتی وتاهکتحصیلی های های انگلستان برنامهاکثر دانشگاه ی تحصیل،های باال به هزینهباتوجه .[4 , 3] در سال خواهد بود

 ختلفساالنه تحصیل در مقاطع م همچنین میانگین هزینه .دهندمی ارایهند ایاالت متحده امریکا مان هاکشور سایر به را نسبت

 به شرح زیر است:

                                                             
University Plate Glass 1 
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 پوند در سال ۱۳.۲۲۲تا  ۳.۲۲۲:کارشناسی دوره  . 

  سال پوند در ۰۲.۲۲۲تا  ۳۵.۲۲۲: دکارشناسی ارش هدور 

 پوند در سال۰۵.۲۲۲تا  ۳۵.۲۲۲ :دکتری دوره  

 

  در انگلستان کروناشیوع ویروس  .5

وی حداقل از س «انتشار آزاد ویروس و کسب مصونیت طبیعی»دنبال استراتژی بهی شیوع ویروس دولت انگلیس در ابتدا

چشمگیر در روزهای آغازین انسانی  تلفاتتعداد  ناشی ازوسیع  انتقادهایشدن با  پس از روبرو اما ؛بود درصد از مردم 61

ن در اماک اری اجتماعیز گو فاصلهسیاست قرنطینه خانگی  ه،نشینی کرد. در همین رابطاز برنامه خود عقب گیری،همه

رعایت مقررات مقابله با شیوع کرونا  عدم .در دستور کار قرار گرفتسالمتی جامعه  با هدف تضمینطور جدی هعمومی ب

 شدندجریمه می پوند ۳۰۲تا  ۱۲از  و افراد خاطیمتروها و امثال آن جرم تلقی شده ، هاانازجمله حضور غیرضروی در خیاب

مزد ( و نیز غذای درصد دست ۳۲دیدگان مالی ) تا مشخصی برای زیان. بودجه فتیامیافزایش  ،درصورت سرپیچی مکررکه 

بیمارستان و چندین مرکز صحرایی در انگلیس  ۳۰۵۱ همچنین درنظر گرفته شد. مندرایگان از طریق بانک غذا برای افراد نیاز

 از ویروس های ناشیفوتیو یان مبتال  از نظر تعدادانگلستان ، حاضردرحال .[5] در خدمت درمان بیماران کرونایی قرار گرفت

هزار نفر  دهتاکنون در انگلستان بالغ بر  ۰۲۳۲ میزان متوسط مرگ و میر از سال .[6] بین سه کشور اول دنیا قرار دارد ،کرونا

داشته و  جهشی بیش از دوبرابرمیالدی  2121میر در سال ومدت ، میزان مرگدر بازه زمانی مشخصی بوده است که در این 

مبتالیان به ویروس  آمار ،5شکل در  .سابقه بوده استاین آمار در طول دوران پس از جنگ جهانی دوم تاکنون در انگلیس بی

 23-57) میالدی  2121تا هفته دوم ماه می سال  هر هزار نفر جمعیت یهای مختلف انگلستان به ازاکرونا در بخش

 قابل مشاهده است. (5322اردیبهشت 
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تا هفته دوم  هر هزار نفر جمعیت یهای مختلف انگلستان به ازامبتالیان به ویروس کرونا در بخش آمار: 1شکل 

  [7](1311اردیبهشت  23-11) ۰۲2۲ماه می سال 

امه لغو تدریجی تدابیر و ، دولت برندر انگلستان گیرانههای سختبرنامهاجرای  از ماه دو گذشت حدودپس از 

ی مشاغل که با بازگشایی برخبه ایناشاره با ،براساس این اطالعیه .منتشر کرد ای مقابله با شیوع ویروس کرونا راهمحدودیت

و  هاکتعمومی و سوپرمار مانند وسایل نقلیه  به مردم توصیه شد در فضاهای سرپرشیده ،تر خواهد شدتماس بین افراد بیش

 از ماسک استفاده کنند. ،شودخوبی رعایت نمیگذاری اجتماعی بهفاصلهیی که هاانمک

امل را ش ی آنخدمات، بخش مهمی از درآمدها ارایهاست که  کشوری ،بیش از آنکه یک کشور تولیدی باشد انگلستان

یروس گیری وناشی از همه هافعالیت وترین میزان کاهش درآمدها های اقتصادی، بیشبینیراساس پیشب رو،د. ازاینشومی

گزارش  ،دوره گذار برگزیت زمان باویژه همعنوان یک رکورد تاریخی در انگلیس بهبه است که بخش خدمات بهکرونا، مربوط
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در معرض  کارهای مختلفو ی برای حمایت از کسبمیلیون پوند یک بسته یک میلیارد و ششصد از دولت تازگی،به. شده است

 .[5]تاسهبود روروبههزار ثبت نام  211یک میلیون و  کرده است که با استقبال وسیع ، رونماییآسیب و خواهان حمایت مالی

 نظام آموزش انگلستان  گیری ویروس کرونا بر اقتصاداثر همه .6

حلیل تاست. در گزارش نیز وارد شده عالی این کشور تحصیالت بدنه به  کرونا اقتصادی ویروس هایخسارت گستره        

درآمد روبرو  توجهقابل با کاهش ،این کشور دانشگاه 521 کلیه ذکر شده است که های اقتصادی بر آموزش انگلیس،خسارت

، دارند قرار نابسامانیهای ذکر شده( در وضعیت مالی چهارم دانشگاهسه دانشگاه )حدود 25 از این تعداد، .نداهشد

دولت انگلیس از  حمایت . بدون بستهشودهای جاری دانشگاه میهزینه تامینتنها صرف  هاآنکه درآمد طوریهب

دلیل بینی شده است بهپیش .رودها، اقتصادهای محلی و اطرافشان از بین میدر دانشگاه شغل هزار ۰۲ها، بیش از دانشگاه

 2121-2125 سال تحصیلی میلیارد پوندی در 1/2های این کشور با کاهش درآمد گلیس، دانشگاهشیوع ویروس کرونا در ان

  .[8] خواهند بودرو همیالدی روب

دید نشان تحلیل ج ،اندکرده یا رها و تغییر داده ربرنامه خود برای تحصیل در این کشو المللیبین دانشجویان انگلیسی و

 در در انگلیس یعال از تحصیالت هزار دانشجو 231بیش از ، ی جدیداکرون ویروسگیری همهنتیجه بحران در که دهد می

. هستند المللیبین ، دانشجویانتعدادبیش از نیمی از این  ؛شوندمنصرف میمیالدی  2121 سال

میلیون پوند از  ۱۵۲میلیارد پوندی از سوی دانشجویان غیر اروپایی،  15/5معنای کاهش درآمد به دانشجویان تعداد کاهش

 برخی از ،دهد. این گزارش نشان میخواهد بودمیلیون پوند از سوی دانشجویان انگلیسی  652سوی دانشجویان اروپایی و 

 دهاهش کبراین، عالوه .وابسته هستند المللیبین های انگلیس به تقاضای تحصیل دانشجویانمشهورترین دانشگاه

هزار دانشجو از کره  ۳و  ییو ماکائو یکنگهنگ یهزار دانشجو 57و چینی  جویدانش هزار ۳۰۲یش از نام بدرصدی ثبت

 .[9] شدبااین کشور درپی داشته میلیون پوند خسارت مالی برای ۰۲۲تواند می ،های انگلیسدر دانشگاه جنوبی و ژاپن
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 کمبریج دانشگاه .1

عنوان ثروتمندترین دانشگاه در بهاین دانشگاه . دومین دانشگاه قدیمی انگلیسی زبان جهان است کمبریج دانشگاه

مور ی ادرآمد دانشگاه توسط دولت انگلیس برابخشی از  .ه استشهر کمبریج تأسیس شد درمیالدی  5212 در سالاروپا 

دولت  توسطسوم درآمد این دانشگاه حدود یک ،میالدی ۰۲۲۱در سال  .شودمیعلمی تامین  هایوهشژ پآموزشی و 

برای کسب درآمدهای باالی این  انتشارات دانشگاه نیز محلی. ، تامین شده استیپژوهش امور جهت انجام انگلستان

کالج و بیش  35ازجمله  ؛گوناگونی تشکیل شده است هایو موسسه ها، دپارتمانهااه از دانشکدهاین دانشگ. دانشگاه است

ها با قوانین و کالج .شونددهی میدپارتمان آموزشی این دانشگاه سازمان 66که در  ژوهشیپموسسه آموزشی و  511از 

 یهاازجمله دانشکده .کنندهای خود را اجرا میرکنان گروه آموزشی هر کالج سیاستشوند و کامقررات داخلی خود اداره می

توان به دانشکده هنر و علوم انسانی و علوم اجتماعی، علوم بیولوژیکی، فیزیک، پزشکی بالینی، تکنولوژی می این دانشگاه

، موقعیت 2شکل  اشاره کرد. ، ریاضی، اقتصاد، حقوق، مهندسی، شیمی، جغرافیا، معماری و موسیقیمدیریت پزشکی،

نشان  ،مکانی دانشگاه در کشور و هچنین میزان ابتال به ویروس کرونا را در این شهر در مقایسه با سایر شهرهای انگلستان

 دهد.می
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 [10] هزار نفر جمعیت 111و نسبت مبتالیان در هر : موقعیت دانشگاه کمبریج در انگلستان 2شکل 

 شهریه دانشگاه کمبریج .8

جو برای هر دانش ،دولت توسط فتهایتخصیص از منابع مالی ایمالحظهقابل  به میزانهر سال دانشگاه کمبریج در در 

سال در پوند  2211معادل میالدی  2121در سال سکونت در کمبریج، شهریه دانشجویان برای  .شوداری میز گسرمایه

انشجویان دبرای سایر  .وام دولتی دریافت کنندبرای شهریه خود توانند می بومیحاضر، دانشجویان درحال .استتعیین شده 

المللی  دانشجویان بین اتحادیه اروپا و بومی، شهریه آموزشی برای دانشجویان .پذیر استامکانصورت اقساط به نیز پرداخت

 2152-2152کمبریج در سال دانشگاه یلیون پوندی م 522/2گروه درآمدی  ، منابع و میزان3متغیر است. در شکل ، و جزایر

 ده شده است. نشان دامیالدی 
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 [11] ی دانشگاه کمبریجااعتبار درآمده میزان و منابع: 3شکل 

 

 کمبریج در دانشگاه ی جدیدگیری ویروس کروناکنترلی در برابر همههای نحوه اقدام و سیاست .1

 56ز ا در دانشگاه کمبریج برای دوره زمانیگیری ویروس کرونا در طول دوره همهپیشگیری و کنترل نامه اجرایی بخش

در فاز قرمز دانشگاه حاضر تهیه شده است. درحال( 5322تیر  51)میالدی  2121 ژوئن 31تا ( 5322اسفند  26) سمار

های عالیتاز خانه فکارمندان بخش مالی،  استثنایبه ،که کلیه کارمندانمعنیبرد. بدینسر میدر پاسخ به ویروس کرونا به

ای هبرای دانشجویان بسته است و تنها برای برخی از اعضا برای فعالیت هاان. کلیه ساختمکنندآموزشی و اداری را دنبال می

 .[12] شودمی بازضروری اجرایی و مالی 

طور های درس بهدام به برگزاری کالساق، "آنالین ایمن بمان"با شعار از زمان شیوع ویروس کرونا  کمبریجدانشگاه 

در بین دانشجویان و ، احتمال انتقال ویروس ی آموزشیهاضمن ادامه برنامه ،از این طریق؛ است نمودهدور راه آنالین و از

ی تا پایان سال تحصیلی اانهگیر سخت هایقانون جدید آموزشی و اقدام. رسانده است حداقلرا به کادر آموزشی و اداری 

ادامه داشته باشد. بسیاری از منابع شامل کتاب، ژورنال، در این دانشگاه  ترم آیندهجاری اتخاذ شده است که ممکن است تا 
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 توانند از این اطالعاتمی هاآنقرار گرفته و  هاآنطور الکترونیکی در اختیار های موردنیاز برای دانشجویان بهمقاله و داده

 . استفاده نمایند

ک تفکیبههای جدید آموزشی و پژوهشی بخشنامه تمامی ای جدید طراحی شده است کهصفحهنشگاه اد سایتدر وب

ال توانند هرگونه سوهمچنین می اندانشجوی. (4شکل ) دهدمی ارایهرا برای اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان 

های مخصوص این دوره طراحی شده برای سوالرا در قسمتی که در سایت دانشگاه  هاو امتحان آنالینهای درباره آموزش

 دریافت کنند. صورت آنالین از مشاورها بهو جواب خود را  پرسیده است،

 

 [13] ویژه کروناهای برای اعالم بخشنامهسایت رسمی دانشگاه کمبریج وبجدید : صفحه 4شکل 
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 این موضوع شامل ؛از دریافت مدرک محروم نخواهد بود هیچ دانشجویی ،موجب تصمیم دانشگاه در سال جاریبه

مام اتو یا  موجب اختالل در ارتباط با دانشگاه ،ی جدیدکشور ناشی از شیوع ویروس کرونا ازواسطه خروج دانشجویانی که به

 توانید بدون پایان سالیای از دانشجویان با شرایط خاص مدستهچنین هم شود.ند، نیز میاتحصیل شدهزودهنگام دوره 

رایط به شبراساس قانون جدیدی که باتوجهبرای سال بعد ثبت نام کنند. خارج از کشور ، از میالدی 2121-2152 تحصیلی

شده و  التحصیلی لغوه برگزاری مراسم فارغکرونایی در دانشگاه کمبریج حاکم شده، تا اطالع ثانوی هرگونه تجمعی از جمل

ن ای در ادامه التحصیلی خود را دریافت کنند.ارغتوانند مدرک فهدهد تا دانشجویان برا انجام می  هاییدر این مدت اقدام

 . شده استپرداخته و دااین دانشگاه های آموزشی و پژوهشی در این دوران ترین برنامهمهم ارایهبه  گزارش،

  آنلاین در دانشگاه کمبریجآموزش  هایبرنامه 

 در ترم جاریابالغ شده است، ( 5322فروردین  54)میالدی  2121ای که در هفته اول آوریل نامهموجب بخشبه

. [14] شودبرگزار می غیرحضوریصورت به هاکالستمام  و نداشته استچهره در کمبریج وجود بهگونه تدریس چهرههیچ

نیاز است  تمام آنچه برای دسترسی به مودل .در دسترس همه کارمندان دانشگاه کمبریج و دانشجویان است 5مودلافزار نرم

 و هباز بودافزار متنیک نرممودل . یک کامپیوتر، رایانه لوحی یا تلفن هوشمند است که دارای یک مرورگر مناسب است

که دسترسی به  مودل وجود دارد هایههمه صفح ما درراهن مجموعهیک  .در سطح جهان در دسترس استصورت رایگان به

 وجود دارد. افزارروز برای این نرمهای خاصی در شبانهپشتیبانی آنالین نیز در زمان .کندآن را برای کاربران جدید تسهیل می

ی و تخصص افزارهاینرمامکان دسترسی دانشجویان به لینک مستقیم برای دانلود رایگان  2خدمات اطالعات دانشگاه

صورت عمومی برای کلیه دانشجویان افزارهایی که بهنرم فراهم کرده است. سایت دانشگاهوبضروری را از طریق 

، ArcGIS ،EndNoteنظیر  افزارهابرخی نرم است. SPSSو  Atlas.ti ،Matlab ،Nvivoدسترسی و دانلود است شامل قابل

                                                             
1 Moodle  

2 University Information Services 
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Mathematica ،QGis  وStata  منابع . [15] دانلود رایگان استو  دسترسیخاصی قابلهای دانشکدهتنها برای دانشجویان

کتابخانه  ین،براعالوه است.صورت آنالین از طریق سایت کتابخانه در دسترس کلیه دانشجویان و اساتید هآموزشی مورد نیاز ب

ف شامل های مختلها و دانشکدهکردن نسخه الکترونیکی منابع آموزشی رشتهسانی و اضافهروز هبه بصورت روزانه نسبتبه

 نماید.اقدام می کتاب، مجله و جزوه

 پژوهشی در دانشگاه کمبریج تحقیق و  هایبرنامه 

های پژوهشی درخصوص مطالعه طرحمتوقف شده است. تنها  در این دانشگاه یپژوهشکلیه فرآیندهای  حاضردرحال

با مسئولیت دانشگاه  پژوهشیهای در آزمایشگاه هاهای ویژه برای نگهداری از گیاهان و حیوانمراقبت روی ویروس کرونا،

 گیرد. انجام می

برای  جایگزین کارراهها ابالغ شده است تا در مورد هرگونه ها و گروهکلیه دانشکده های عملی، بهبه توقف پروژهباتوجه

 ،رتیبتبدیننمایند.  ریزیبرنامه، اندفعالیت داشته پژوهشیهای پروژهروی که کارشناسی ارشد آن دسته از دانشجویان 

، ع پروژهموضو ضمن تغییر بایست باشد، میکه پروژه عملیاتی برای دانشجویان کارشناسی ارشد تعریف شده درصورتی

افزاری تغییر یابد. دانشجویان تحصیالت تکمیلی که در ، محاسباتی، آماری و نرمنظریماهیت عملی و اجرایی آن به شیوه 

 د. ندانشگاه را ترک کنبایست ضمن اعالم خاتمه پروژه، های عملیاتی هستند، میمراحل پایانی پروژه

عالیت در ایام فتا ضمن مشورت با استاد راهنما، های عملیاتی توصیه شده است دانشجویان دکتری با پروژههمچنین به 

صورت هبها نامهرساله و پایان ارایهپردازند. هب رساله خودهای سازی فصلمادهو آ فازهای مطالعاتی پروژهبه انجام غیرحضوری 

در صورت درخواست دانشجویان، امکان تمدید ترم در سامانه آموزشی  شود.می از طریق سامانه ثبت رساله انجامالکترونیکی 

د تمدی در صورتاست.  آموزشی با نظر دانشکده و گروه مدت زمان ممکن تمدید ترمتشخیص برای انجام پروژه وجود دارد. 

ماه پیش از  6 از دانشجویان مقطع دکتری خواسته شده است کههای تحصیلی تغییر خواهد کرد. تخصیص گرنت ترم، نحوه
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پس از ثبت الکترونیکی رساله، مراسم دفاع از زمانی را ثبت نمایند.  تمدید بازهدرخواست  خود، خرین مهلت ثبت رسالهآ

 . [16] گیردصورت ویدئو کنفرانس با حضور اساتید و داورها انجام میرساله به

  گیری کرونا در دانشگاه کمبریجدر دوره همه انارزیابی دانشجویشیوه 

اما دانشگاه برای حصول اطمینان از تایید  شد. نخواهد برگزاردر کمبریج  گونه امتحان حضوریهیچجاری  در ترم

ر کلیه را د ی مورد نیازهاهای علمی دانشجویان طبق استانداردهایی که درحین ثبت نام متعهد شده است، ارزیابیصالحیت

ار گرفته کهدانشگاه شیوه جایگزینی را برای ارزیابی ب ،حاضرکند. درحالای دنبال میگیری ویژهبا سخت مقاطعها و رشته

گیرد. صورت از راه دور انجام میها بهآزمون تمامی .های برگزاری ارزیابی در ترم جاری را اعالم کرده استو تاریخ است

رای ب. آورندعمل میالزم را بهرسانی و اطالعهای ارزیابی جایگزین مشاوره مورد شیوه ا به دانشجویان درهها و گروهدانشکده

های ارزیابی، تغییرهایی اعمال شده است که این تغییر تاثیری روی شیوه تدریس انجام ارزیابی غیرحضوری، در فرمت برگه

 اساتید ایجاد نکرده است.و تعهدی برای افزودن محتوای آموزشی مازاد برای 

ساعته تحت وب برگزار  24صورت بهها آزمونبرخی کنند زندگی می مختلفیزمانی  هایازآنجاکه دانشجویان در ساعت

امکان نی و ف یاینترنت هایعلت اختاللو یا به تحت مراقبت هستنددانشجویانی که این روش شرکت در آزمون برای . شودمی

دت گویی به مو پاسخ هابه سوالکه سامانه دسترسینحویبه ؛ریزی شده استبرنامهرا ندارند، مشخصی در ساعت  حضور

شود. تری تحت وب انجام میها در مدت زمان کوتاهزمونآ دیگر از . برخیشودساعت باز بوده و پس از آن غیرفعال می 24

درصورت .  [17]دانشگاه حاضر شوندآزمون مجازی برمبنای ساعت زمانی مقرر در  الزم استهمه دانشجویان  ،حالتدراین

بایست موضوع را از دسترسی به مکان مناسب برای انجام آزمون، دانشجو میشدن اینترنت و عدمبروز مشکل فنی، قطع

رم جاری توانند در تنمی انی کهدانشجویبرای  ،صورتطریق ایمیل و یا تماس تلفنی به استاد و دانشکده اعالم کند. دراین

  شود.ها اعالم میایگزین توسط دانشکدهانتخابی برگزار خواهد شد. دوره ج شکلارزیابی را انجام دهند، دوره دوم ارزیابی به
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شود طرح و بررسی می 5نهای الکترونیکی، موضوع در کمیته دسترسی به امتحادرصورت عدم امکان شرکت در ارزیابی

به  توانندهصورت حضوری پس از عادی شدن وضعیت برای افراد با شرایط خاص فراهم شود تا بهانجام ارزیابی بتا امکان 

ک ار یید مداهای آینده از راه دور تشکیل شود تا در مورد تطی ماهباید . این کمیته [18] تحصیل خود در سال آتی ادامه دهند

 گیری نماید.تصمیمتحصیلی و سایر موضوعات مربوط به دانشجویان 

 های استاندارد،شامل استفاده از سوالبایست اصول ارزیابی می آموزشیهای ها و گروهدانشکده ، همهاساسبراین

صورت سمینار و دفاع از رساله به ارایهتقلب علمی و ادبی و برگزاری  کنترلهای پیشرفت تحصیلی، انجام آزمون، شاخص

ترکیبی، بی ارزیا. انتخابی روش ارزیابی جایگزین را تعیین و اعالم کنند شکلند بهها مجاز دانشکدهند. آنالین را رعایت نمای

یشرفت پنحوی تعیین شود که باعث باید به ارزیابی آنالینو  کالسیهای مقاله، فعالیت دوره، پژوهش ارایهشامل  عنوان مثالبه

 ه دهد. آموزش ارایمناسبی از بازخورد  شده و در سال جاری دانشجو

 ،را حتی در صورت عدم کسب مزیت تحصیلیها در ارزیابیهرگونه تقلب یا تالش برای تقلب  ،قوانیندانشگاه براساس 

برای  ترپیشکه درحالیدهد می ارایهکه دانشجو کارهایی را  شودمی مواردی شاملسرقت ادبی کرده است. ممنوع اعالم 

در نظر ها برای این تخلفی قابل توجه یهااست. در صورت احراز تقلب، دانشگاه مجازاتهای دیگر ارسال کردهارزیابی

  گرفته است.

در د را توانند امتیاز خواما می ؛شوندبندی نمیرتبهها براساس ارزیابیدانشجویان  ،دلیل شرایط فعلی در سال جاریبه

با هدف اطمینان از سطح آموزش، ، میالدی 2121ای سال هشرکت در ارزیابی ،مشاهده کنند. بنابراینسامانه آموزشی 

 . شودانجام میامکان حضور و ثبت نام در سال بعد دانشجویان 

                                                             

Examination Access and Mitigation Committee 1 
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 برای دانشجویان های حمایتی دانشگاه کمبریجپوشش 

برای دانشجویان در  و رفاهی معنوی های مالی،خدمات پشتیبانی ازجمله حمایتبر خدمات آموزشی، دانشگاه عالوه

اگر دانشجویان از تجربه یادگیری یا نتایج جا که تغییری در شهریه دانشجویان اعمال نشده است، نظر گرفته است. ازآن

ترتیب بدین .خود را با دانشگاه مطرح کنند اعتراض فراهم شده است تا هاآناین امکان برای  ارزیابی خود ناراضی باشند،

ی ثیر شیوع بیمارناشی از تارا که شکایت خود ، ارزیابینتیجه روز بعد از دریافت  22حداکثر ظرف مدت ند ادانشجویان مجاز 

جربه ت دانشجویان را از امکان اعتراض برد ناها موظفد. همچنین دانشکدهنرا اعالم نمای بر آموزش و ارزیابی بوده است کرونا

 یادگیری یا نتایج ارزیابی مطلع کنند. 

سهیالت ت هستند،در شرایط غیرمنتظره اقتصادی گیری این بیماری، همهدلیل انشجویانی که بهبرای د ،دیگرازسوی

ان اعتبار در دور  ارایهرای ها بایجاد شده است. یکی از این صندوقدانشگاه مالی حمایتی در های ای ضمن ایجاد صندوقویژه

مدت و یا فوری برای صورت کوتاههزار پوند ایجاد شده است که بهبا سقف حمایتی  5کرونا به دانشجویان در شرایط سخت

تا سقف دوهزار پوند، ( ۳۱۹۹فروردین  ۰۳آوریل ) ۹در نیز  یصندوق حمایتی دیگرشود. می ارایههای سفر و نظیر آن هزینه

 . [19] های مسکن، پزشکی و نظیر آن ایجاد شده استصورت اعتبارهای بلندمدت برای هزینهبه

ریزی کرده است. این خدمات صورت آنالین برنامهبهتحصیلی و شغلی  هایمشاورهدانشگاه برای انجام براین، عالوه

یلی اند و موفق به دریافت مدرک تحصویژه برای دانشجویان سال آخر که پیشنهادهای شغلی برای سال آینده دریافت کردهبه

 . استشوند، بسیار مهم ترم جاری نمیدر 
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 و پیشنهادها گیرینتیجه .11

به  انترین آمار مبتالیبا بیشجهان که  های اصلیکشور عنوان یکی از کشور انگلستان بهوضعیت آموزشی در بررسی 

ه قرار گرفت های خدماتفعالیتخسارت اقتصادی از محل کاهش درآمدهای ناشی از  شدیدترین ویروس کرونا، تحت تاثیر

بر درآمدهای های دولتی باشد، مبتنیاین کشور بیش از آنکه متکی بر حمایتنظام آموزشی در که هد ، نشان میاست

ای هدر مواجهه با شرایط بحرانی موجود، ضمن توقف کلیه پروژه . در این شرایط، نظام آموزشی انگلستاناختصاصی است

تمرار اس های آموزشی خود را، برنامهریرحضویغصورت های ارزیابی جایگزین بهها و شیوهکالس با برگزاری تنهاپژوهشی، 

خارجی در  دانشجویاننام در فاز دوم آن و عدم ثبت (52ی جدید )کوویدگیری ویروس کروناادامه همه هباست. باتوجهداده

که ور های این کشاغلب دانشگاه .استشدههای انگلستان، نظام آموزشی این کشور خسارت مالی بزرگی را متحمل دانشگاه

تا سال آتی را به تعویق انداخته و در طول  هاآنند تا ورود ااند، در تالشریزی برای جذب دانشجویان جدید بودهبرنامهدر حال 

است که در برخی واحدهای آموزشی دولتی در برخی این درحالی .صورت آنالین برگزار نمایندها را بهاین مدت آموزش

 شود. و سعی در حفظ کیفیت آموزشی مشاهده نمی صورت مجازیبهها کالسپوشش سرتاسری  ایکشورها جدیتی بر 

لتی های دوسرمایه توجهی از نظام آموزش عالی آن تحت حمایتویژه در مقایسه با کشور ایران که بخش قابلاین مهم به

ار قرار وزش در دستور ککیفیت آمهای آموزشی توام با حفظ است بسیار قابل تامل بوده و الزم است تا ضرورت استمرار برنامه

مند و ریزی هدفبرنامه ،های تحت تاثیرها و جلب مشارکت بهینه گروهبه منظور رفع نارسایی گیرد. همچنین الزم است تا

 گردد:در این راستا موارد زیر پیشنهاد میجامع صورت گیرد . 

 هتج ها و مقاطع تحصیلی مختلفبا رشته نامه آموزشی، پژوهشی و اداری دانشگاه منطبقتنظیم و تصویب شیوه 

 شرایط بحرانی و آموزش از راه دوراجرا در 
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  های نظور درج کلیه بخشنامهمبهبا محوریت ویروس کرونا سایت دانشگاه در وب مخصوصصفحه یک ایجاد

احدهای و دانشجویان، اساتید و کارکنان  استفاده به تفکیک برای جدید آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، اداری و مالی

 اداری و اجرایی دانشگاه

 های مجازی با کیفیت باال تامین تجهیزات الزم، کافی و مناسب برای اعضای هیئت علمی برای برگزاری کالس

 )صفحه نمایش، قلم نوری، اینترنت پر سرعت(

  های دانشگاه در آموزش و پژوهش غیرحضوریزیرساختتقویت 

 اظ های آموزشی )با لحتوسط گروههای مختلف منطبق با رشتهسال جاری در نیم ارزیابی تحصیلی تدوین چارچوب

و تحقیق، فعالیت کالسی، حل  دار، پروژههای مجازی کوتاه و مدتهای مختلف ارزیابی شامل برگزاری آزمونشیوه

 ویدئو کنفرانس و نظایر آن( ارایهتمرین، سمینار و 

  بازکتاب و غیرحضوری هایهای امتحانی منطبق با آزمونسوالطراحی تغییر فرمت 

 ا های ببه پروژهو اجرایی  های عملیاتیپروژهماهیت تغییر  وهای دانشجویان کارشناسی ارشد اصالح پروپوزال

هایی امهندسته از پایان سازی، محاسباتی، آماری، تحلیلی و نظایر آن( برای آننویسی، شبیهماهیت تئوری )برنامه

 آغازین است. که هنوز فاز عملیاتی آن آغاز نشده و یا در مراحل

 ژوهشپدسته از دانشجویان کارشناسی ارشد که در مراحل پایانی ایجاد مجوز اعالم کفایت و یا تمدید ترم برای آن 

 عملیاتی هستند.

  ،ایجاد صندوق حمایت تحصیلی برای دانشجویانی که امکان تامین تجهیزات مناسب )سیستم کامپیوتر، هدست

 های مجازی را ندارند. شرکت در کالسکم و اینترنت پرسرعت( برای وب

 های تقویتی و تکمیلی دارند. ایجاد صندوق حمایت آموزش مجازی برای دانشجویانی که نیاز به دوره 

  های آموزشی و پژوهشی در سطح هر دانشکده جهت پیگیری درخواست در شرایط بحرانرسیدگی  کمیتهایجاد

 در موارد خاصالزم های مالی و آموزشی تها و تایید حمایدانشجویان و اساتید گروه
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