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  مقدمه -1

با بحران کووید  -مطالعه موردي دانشگاه صنعتی پتروناس -هاي مالزيگزارش حاضر به نحوه مواجهه دانشگاه

مسلمان)، در کل  %61میلیون نفر ( 29کشور مالزي با جمعیتی بالغ بر الزم به ذکر است که  اختصاص دارد. 19

المللی دانشجوي بین 90000باشد. بیش از دانشگاه خصوصی) می 60دانشگاه دولتی و  20دانشگاه ( 80داراي 

  ند.  هست در این کشور مشغول به تحصیل

 گزارش شده و) 1398اسفند  20( 2020 مارچ 10 تاریخدر اولین بار کشور مالزي در  19بتال به کووید ا

در حال درمان افراد  ،نفر 6176این کشور ه در زمان نوشتن این گزارش، کل مبتالیان شد طبق آمار منتشر

     .باشدمینفر  103جانباخته افراد و نفر  4326بهبود یافته افراد  نفر، 1747

 

  دانشگاهمعرفی  -2

 1دانشگاه شماره ، QSبندي ، بر اساس نظام رتبه1997تأسیس  UTP 1پتروناس معروف به  صنعتیدانشگاه 

مؤسسه  6داراي  است. این دانشگاه 2جهان 482آسیا و رتبه  82، داراي رتبه )پژوهشی ستاره 6خصوص مالزي (

اعتبار  3)میلیارد تومان 0814 معادلمیلیون رینگت ( 400 بوده، تا کنون پژوهش مرکز تعالی 11 و تحقیقاتی

المللی از دانشجوي بین 1200با حدود  دانشجو 5617تعداد این دانشگاه پژوهشی دریافت کرده است.  )گرنت(

 - برقمواد، هاي مهندسی نفت، مکانیک، عمران، رشته .دارد عضو هیأت علمی 501 کشور دنیا و تعداد 60 تقریباً

  ند. هستهاي اصلی این دانشگاه از رشته کامپیوتر و الکترونیک

  

  
1 PETRONASUniversiti Teknologi    
 است. 1000تا  801در دسته  QSدر نظام  رتبه دانشگاه شهید بهشتی 2
  .تومان در نظر گرفته شده است 0073هر رینگت معادل در این گزارش  3
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  پذیرش دانشجو در نحوهوضعیت مالی  -3

رینگت  1400ساالنه در حدود  ،مالزي دولتی دانشگاهساله در یک  3 کارشناسی تحصیل در دوره هزینه

به صورت یارانه  از سوي دولت مالزيآن  %87 است وهزینه واقعی آن  %13است که  )میلیون تومان 5معادل (

میلیون  75تا  45(رینگت  20000تا  12000 در حدودهاي خصوصی دانشگاه دراین هزینه  .گرددپرداخت می

 2500تا  2000میانگین رقم شهریه هر نیمسال تحصیلی براي مقطع کارشناسی ارشد به طور . باشدمیتومان) 

در  در مقطع دکترامیلیون تومان)  11تا  9(رینگت  3000تا  2500و میلیون تومان)  9تا  5/7(رینگت 

 باشد. هاي دولتی میدانشگاه

 

 در دانشگاه) 19 گیري ویروس کرونا (کوویدهمههاي کنترلی در برابر نحوه اقدام و اتخاذ سیاست -4

 حوزه آموزش -4-1

و تمام تالش خود را هاي مالزي آموزش حضوري را به طور کامل متوقف همچون سایر دانشگاه UTP دانشگاه

هایی که از قبل براي آموزش از راه دور تدارك دیده سامانهاست. بدین منظور از  کردهمعطوف به آموزش مجازي 

از ناحیه ناشی حال حاضر بیشتر  هاي مجازي درهاي مربوط به آموزشبار سامانه .شودفاده میاند، استشده

دارد. با  هکیچراکه دانشگاه در مقطع ارشد و دکترا، بیشتر بر پژوهش ت استآموزش دانشجویان کارشناسی 

  نیز در موارد ممکن در حال ارائه است.  ااینحال دروس تئوري ارشد و دکتر

  ش دانشگاه، متوقف کامل هستند. ها تا اصالع رسمی آموزها و کارگاهدروس عملی شامل آزمایشگاه کلیه

و  هاهبا لغو کلیه جلس سمار 10 تاریخ ) را از19 اقدام عملی در برخورد با ویروس کرونا (کووید دانشگاه

ا بکارگیري بهفته بعد لزوم استفاده اجباري از آموزش مجازي  یک .آغاز کرده استغیر ضروري  هاياجتماع

به طور رسمی  سمار 31مارچ تا  18از هاي حضوري کلیه کالساجباري دانشگاه و و تعطیلی  ULearnسامانه 
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و بار سوم تا تا پایان آوریل سه بار (بار اول تا نیمه آوریل، بار دوم دانشگاه اجباري  هايیعطیلتابالغ شده است. 

  تمدید شده است. می)  15

اي براي آموزش مجازي هاي ویژهاست که قابلیت 4مودل مشهور سامانههمان این دانشگاه  Ulearn سامانه

هاي نهایی، مدرس تعداد بیشتري سوال طراحی و در اختیار سامانه قرار به ویژه براي برگزاري آزمون دارد.

براي هر دانشجو انتخاب و براي حل در اختیار  االتی را به تعداد مساويؤدهد. سپس سامانه به طور تصادفی سمی

بارگذاري نموده و  امانهرا در این سالزم براي هر درس کلیه مواد آموزشی  ،اعضاي هیأت علمی. دهدوي قرار می

هاي بر خط براي برگزاري کالس نمایند.میگیري و استفاده ررا باآموزشی برخط این مواد به صورت دانشجویان 

  شود. افزاري استفاده میداراي جواز نرم Microsoft Teamsافزاري از پایگاه نرم

 سازيدر حوزه شبیهدانشجویان را FYP(5پروژه پایان دوره ( به اعضاي هیأت علمی توصیه شده تا موضوع

تمام  و انجام کارهاي عملی نباشند. هاتجهیز نمایند تا دانشجویان مجبور به استفاده از آزمایشگاه وتعریف 

  باید به صورت بر خط انجام شوند.  محتبه طور هاي دانشجویان در همه مقاطع دفاعیه

يتوسعه هايلیفکارشناسی به تک يهاسرآزمون نهایی د ثیر اتو باز تغییر داده شده  -به صورت کتاب 6ا

از نمره ارزیابی کل  %70است. بدین ترتیب کاهش داده شده  %30به  %50از هر درس آزمون نهایی در نمره کل 

اختصاص  موارد دیگرها و ها، پروژهنکومآزهایی که قبالً انجام شده و آزمایشو  هالیفتککالسی،  هايهبه نمر

  یافته است.

گردد که براي آموزش مجازي استفاده می SPeCTRUMنام با  UM 7در دانشگاه افزاري مشابهی سامانه نرم

  توسط خود دانشگاه نوشته شده است. 
  

4Moodle   
5 year projectfinal    
6 extended assignment   
7 Universiti of Malaya   



 هاي مهندسیها و تهدیدهاي آموزش و پژوهش مجازي در رشتهتحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت 
  تروناس مالزيپ یصنعت مطالعه موردي: دانشگاه، 2گزارش 

 

٥  
 

هاي مزبور مسلط کن است تمامی اساتید به استفاده از سامانه، از آنجاییکه ممطبق بررسی به عمل آمده

  رام،واتساپ، تلگرام، اینستاگاسکایپ، هاي از سامانهبنا به انتخاب شخصی  یکهرنباشند، 

Google (Hangout) Meet  وZoom Meeting کنند.استفاده می  

آمادگی قبلی به اندازه کافی  ،19به دلیل ناگهانی بودن بحران کووید دهد که ها نشان میبررسی حال اینبا 

اضافه را دچار شوك و اختالل ناشی از برخط هاي آموزشی سامانه بعضیوجود نداشته و  ي مالزيهادر دانشگاه

حتی یکی از نموده است.  )غیره، استاد، کارشناس و دانشجوگیرندگان (سرویستعداد زیاد  به خاطربار غیرعادي 

ها تصمیم بر آن داشته تا با توجه به کیفیت نه چندان رضایتبخش آموزش مجازي در مقایسه با دانشگاه

که با  کندبسنده  "رد"و  "قبول"مره در کارنامه دانشجویان تنها به درج واژه استانداردهاي آموزشی، به جاي ن

   ده است.ش، این مصوبه لغو در مورد عواقب امر اعتراض دانشجویان

، 19و قبل از بروز بحران کووید  2019در سال  UTPدانشگاه طبق مصوبه هیأت رئیسه ذکر است که  شایان

آوري شده و تمام عمومی جمع هايکزو مر هاتراعضاي هیأت علمی و کلیه دف هاياتاقهاي تلفن از تمامی گوشی

دانشگاه نیز در  هاهجلس تمام گیرد.صورت می 365مجموعه آفیس زیر 8نسخه تجاري اسکایپ از طریق هاارتباط

به  19ردیده است. این تجربه ارزشمند، کمک مؤثري در دوران کووید گاز آن زمان در بستر الکترونیکی برگزار 

  دانشگاه در اداره امور به صورت مجازي نموده است.این مدیران 

  

  حوزه پژوهش -4-2

به طور کامل متوقف شده و هیچ پژوهشگري تحت هیچ  بعديها تا اعالم ش نیز کلیه فعالیتپژوهدر حوزه 

راکد هاي مالزي نسبت به وضعیت دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی را ندارد. ایشگاهشرایطی اجازه ورود به آزم

  
8 Skype for Business   
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اند تا اقدام الزم صورت گیرد. هشدار الزم را به وزارت علوم مالزي داده 19کووید هاي مهندسی در دوران پژوهش

کارگروه خاصی با همین عنوان در دانشگاه تشکیل گردیده که تنها مرجع  19پس از بروز بحران کووید 

تنها افرادي که مجوز تردد به دانشگاه را دارند اعضاي . استگیري در دانشگاه براي ساماندهی کلیه امور تصمیم

دانشگاه  HSE 9ویژه تیم ه ها بگروهفراد یا ا . سایرهستندبا رعایت الزامات بهداشتی خاص آن هم این کارگروه 

پژوهشگران در صورت وجود بنابراین ت. یافبا تصمیم این کارگروه در دانشگاه حضور خواهند  ،به فراخور موضوع

رسانی نموده تا کارگروه اطالعاین ها و مراکز تحقیقاتی، موضوع را به به ویژه در آزمایشگاه ونه مورد ضروريگهر 

  تصمیم و اقدام الزم در آن مورد صورت پذیرد. HSEاز طریق تیم 

  

  هاحوزهسایر  -4-3

 2020می  12تا  سمار 18هاي مطالعه از آموزش دانشگاه، کتابخانه مرکزي و کلیه سالن تعطیلیپیرو 

گیرندگان شود مشروط بر آنکه امانتاند و جریمه دیرکرد در این دوره زمانی در نظر گرفته نمیتعطیل کامل شده

هاي ورزشی و الیتعکلیه ف .نمایندشده گرفتهامانت مورد با استفاده از سامانه الکترونیکی، اقدام به تمدید 

   اند. نیز تعطیل گردیدهدانشگاه فرهنگی 

تدابیر ویژه برایشان اتخاذ منتقل و  هاي داخلیهدانشگاه به خوابگا خارجساکن در المللی انشجویان بیند تمام

نمایند تا این میفعالیت هاي ویژه تعدادي از کافه تریاهاي داخلی طبق برنامه و تحت نظارتاست. شده 

المللی به خارج دانشگاه، اینکار با رعایت موارد تردد دانشجویان بینبه  نیازدر صورت  دانشجویان به خطر نیفتند.

دانشجویان به  سفراجازه شود. ایمنی با استفاده از یک اتوبوس خاص و در ساعت خاص انجام میبهداشتی و 

استفاده از ماسک و دستکش براي شود. داده نمیتا اطالع ثانوي  مالزي دانشجویان به برگشتو کشور خودشان 

  
9 environmentsafety and  ealth,h  
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   همه اجباري شده است.

مراجعه هاي الزم را به دانشجویان و سایر افراد سرویس بوده و تمام روزي بازشبانهبه صورت دانشگاه  کلینیک

  دهد.ارائه میکننده 

با استفاده از صورت  10هاي محافظساخت پوششاین دانشگاه اقدام به دانشکده مهندسی مکانیک  کارگاه

  نموده است. و برش لیزري بعدي فناوري پرینتر سه

 

  هاي آموزشی و پژوهشی در استمرار برنامه همدت دانشگامدت و بلنداي کوتاههبرنامه -5

به طور رسمی اعالم بروزرسانی شده و  19با توجه به ایام تعطیل ناشی از کووید دانشگاه آموزشی  تقویم

گیرد. به صورت برخط صورت می هاهو ارائه پروژ هالیفها، تکاي، آزمونکهاي مرحلهکلیه آزمون گردیده است.

  ریزي شده است.همانن براي برگزاري به صورت برخط برئوژ 27می تا  31آزمون نهایی دروس نیز از 

دانشگاه از لحاظ  هايناکم ،که در قالب آن دهکلید زده ش 19گیري کووید آمادگی در برابر همه برنامه

ارائه ویروس کرونا براي هر منطقه در مواجهه با الزم هاي بهداشتی توصیهبندي شده و منطقهخطرپذیري 

نکات حیاتی  افزاري خاص این بحران تهیه و در اختیار همه پرسنل قرار گرفته و تمامیک بسته نرم گردیده است.

براي  ،طبق فلوچارت ارائه شده در این بسته بهداشتی در آن گنجانده شده است. از آن جملهکاري، ایمنی و 

روزانه وضعیت  گردد.سپس تصمیم الزم براي آن اتخاذ می و انجام هر کاري ابتدا ارزیابی ریسک صورت گرفته

  د. گیرها صورت میپرخطر دانشگاه و خوابگاه هايناکم ضدعفونی کل شود.افراد کنترل می

  تا کنون تصمیم خاصی اخذ نشده است. در دانشگاه براي استمرار پژوهش 

  
10 hields    
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خیلی سریع  بتوانند و شماره تلفن اضطراري مخصوص کرونا ایجاد و اعالم همگانی شده تا متقاضیان ایمیل

  خود را اطالع رسانی کنند. یا موارد مورد 

ها در حال حاضر معطوف به جلوگیري از انتشار بیشتر ویروس هاي این دانشگاه و سایر دانشگاهتالش نظربه 

  منتشر نشده است. تهیه و بلندمدت چه مدت و میانمنسجم و مدونی چه  برنامههنوز است و 

  

  گیرينتیجه -6

استمرار هاي حضوري، ضمن تعطیلی تمام آموزشها را شوکه و همه دانشگاه 19بروز بسیار ناگهانی کووید 

هاي حجم فعالیتاست. نموده مجازي آموزش روش از صرف استفاده به را منوط آنها هاي آموزشی برنامه

 هادانشگاهریزي مؤثر را از ، تقریباً فرصت برنامهالمللیتعداد دانشجویان ملی و بین با توجه به جاريآموزشی 

مدت و هاي آموزشی در میانبه طوریکه هنوز برنامه رسمی منسجم و مدونی براي استمرار فعالیتسلب نموده 

هاي مالزي حتی در نیمسال اطالعات غیررسمی گویاي احتمال تعطیلی دانشگاه. ارائه نشده استبلندمدت 

هنوز هاي پژوهشی آزمایشگاهی و تجربی نیز به طور کامل معلق هستند و فعالیتباشد. میجدید تحصیلی 

  اي براي استمرار آنها ارائه نشده است. برنامه

 یبار اعمالاضافه اما  اندجازي را از قبل در اختیار داشتههاي آموزش مهاي مالزي سامانههر چند دانشگاهاز طرفی 

آنها دچار اختالل شوند. عالوه بر این، برخی از افراد در استفاده از این  بعضی ازها باعث شده که بر این سامانه

  نیازمند یادگیري هستند.هنوز ها سامانه

در کشور ایران چند برابر کشور مالزي  19وید توان گفت هر چند آمار مربوط به بحران کوبندي میدر یک جمع

، وضعیت هاو سایر دانشگاه عملی براي مواجهه با این بحران در دانشگاه شهید بهشتی هاياست، از لحاظ اقدام



 هاي مهندسیها و تهدیدهاي آموزش و پژوهش مجازي در رشتهتحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت 
  تروناس مالزيپ یصنعت مطالعه موردي: دانشگاه، 2گزارش 

 

٩  
 

ت در اختیار داشتن محیطهاي مالزي وجود دارد. قابل قبولی در مقایسه با دانشگاه و محیط  11ادوب کانک

سازد مشروط بر آنکه نقاط ضعف این پذیر میهاي مجازي با کیفیت مناسب را امکانافزار، ارائه آموزشدرس

براي آموزش الکترونیکی هاي الزم و مشابه آن برطرف و قابلیت مودلهایی همچون ها در مقایسه با سامانهمحیط

و خرد جمعی براي یافتن  گروهیدر سایه عزم جزم ار بود توان امیدوبدین ترتیب می اضافه گردد. به آنهاکامل 

هاي آموزشی، و براي استمرار برنامه ها تبدیل نمودتهدیدهاي آموزش مجازي را بتوان به فرصتراهکارهاي مؤثر، 

   . پیشنهاد دادقابل اجرا  هايحلراهنیز پژوهشی، فرهنگی و غیره 
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