
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحل 
 یک ی و بلوچستان رد آموزش الکترون  ستانی دااگشنه س  یاهدیاه و تهدنقاط قوت، ضعف، فرصت لی 

 و بلوچستان ستانی دااگشنه س  یل ی کم ت  التی و تحص  یمعاونت آموزش   :نی و تدو هی ته  

 1399 اسفندماه

 دااگشنه
 سیستان

 و
 بلوچستان

 قطب علمی جنوب شرق اریان

 قطب علمی جنوب شرق اریان 



 چکیده

بوده  19ل از گسترش بیماری کوید اهی مناسب، از اتشیپزان رعهص آموزش الکترونیکی قب دااگشنه سیستان و بلوچستان با داشتن زریساخت

ر شدن بیماری کوید  ی، انگ ، و لزوم کنترل بیماری، یعنی دور از تعامالت  فیزیکی و قرنطینه خ1391، و شیوع آن رد کشو ر از اسفندماه 19است. با پدیدا

شت و دااگشنه سیستان و بلوچستان نیز همراه باین بیماری رب ساختار و روش ا ساری مراکز آموزشی اهی آموزشی رد جهان و از جمله اریان اتثیر گذا

هب  1391اسفندماه  اهی مناسب رد این دااگشنه، اساتید و دانشجویان ازاهی آموزشی حضوری خود را تعطیل کرد. با توهج هب زری ساختدوره

رداهی الزم رد اجرای آموزش الکترونیکی  را رد سریعت آموزش رین زمان اهی الکترونیکی روی آوردند. مدریان دااگشنه نیزتالش نمودند ات استاندا

ت ات س رتم از آموزش الکترونیکی رد دااگشنه سیستان و بلوچستان ضروری ا 2ممکن رد اختیار اساتید و دانشجویان قرار دهند. با گذشت حدود 

اهی مختلف مورد وضعیت آموزش الکترونیکی رد دااگشنه  مورد ارزیابی قرار گرفته و راهبرداهیی ربای ارتقای سطح آموزش تدوین شود رد دادکشنه

اط ضعف، قوت، فرصت رد  مختلف رد آموزش الکترونیکی و اهیاه و تهدیداهی دادکشنهربرسی قرار گیرد، لذا رد این ژپوهش با هدف شناخت نق

رداهی آموزش الکترونیکی، ابتدا با گردآوری مجموهع نقاط قوت، ضعف، فرصت کی با اهنهایت تدوین راهب  و تهدیداهی آموزش الکترونی

هیات علمی؛ رپسش انهم آموزشی مدرییت  تهیه شد. پس از ربگزاری کارگاه توجیهی، رپسش انهم رد ساماهن  SWOT مساعدت اعضای 

د (، قرار گ LMS) دااگشنه تحلیل رپسشرپسش 141رفت و تعدا
تکمیل شد و با 

اط ضعف، قوانهمانهم  و  ت، فرصتاه مهمترین نق اه 

تحلیل و رد ره دادکشنه راهبرداهاه استخراج گردید. رد نهایت نتایج رد سطح دادکشنهتهدیداهی دادکشنه
ح اهی مختلف  یی ربای ههوود و ارتقای سط

 آموزش الکترونیکی اراهئ شده است.
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ن ستانی دااگشنه س  یل ی نکم  التی و تحص  یمعاونت آموزش   و بلوچستا

مقدهم1  . 

 نده فعال،یادگیر عنوان به انسان قراردادن محور و ارتباطات و فناوری اطالعات بر اتكا با الكترونیكی یادگیری و مجازی آموزش

 آموزش ایافزون بر روز اجتماعی تقاضای از حاصل چالش به کندمی و تالش ساخته متحول را یكم و بیست قرن یادگیری و آموزش

 .(Yanes et al. 2009) دهد پاسخ کافی آموزشی منابع فقدان و

 دور و هارنامهب ارائه و با طراحی دنیا سراسر در آموزشی مؤسسات و هادانشگاه از بسیاری آموزش عالی، برای آشكار تقاضای دنبال به

 الكترونیكی دگیرییا ههای در دور نام ثبت رشد یافته، توسعه کشورهای از بسیاری در. اندعرصه نهاده به پا الكترونیكی یادگیری ههای

  .(Hall, 2000) باشدمی آموزش عالی کلی رشد از بیش مراتب به

لوچستان در کشور مورد تاکید قرار گرفته است، دانشگاه سیستانو ب های الكترونیكی در اسناد باالدستی، آموزش عالیتاکید بر آموزش

بوده است. با پدیدار شدن بیماری  91های مناسب، از پیشتازان عرصه آموزش الكترونیكی قبل از گسترش کوید نیز با داشتن زیرساخت

ز تعامالت  فیزیكی و قرنطینه خانگی، این ، و لزوم کنترل بیماری، یعنی دور ا9911، و شیوع آن در کشو ر از اسفندماه 91کوید 

های آموزشی در جهان و از جمله ایران تاثیر گذاشت و دانشگاه سیستان و بلوچستان نیز همراه با سایر مراکز بیماری بر ساختار و روش

از  اتید و دانشجویانهای مناسب در این دانشگاه، اسهای آموزشی حضوری خود را تعطیل کرد. با توجه به زیر ساختآموزشی دوره

ش آموز اجرای الزم در استانداردهای تا نمودند دانشگاه نیزتالش های الكترونیكی روی آوردند. مدیرانبه آموزش 9911اسفندماه 

به هر حال با گذشت حدود دو ترم از آموزش  .دهند قرار و دانشجویان اساتید اختیار در ممكن زمان سریعترین در را الكترونیكی 

های مختلف الكترونیكی در دانشگاه سیستان و بلوچستان ضروری است تا نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدیدهای آن در دانشكده

 های الشچ و ها رفع کاستی به نسبت متخصصین، و اساتید از مورد بررسی قرار گیرد.  در این راستا در این پژوهش با نظرخواهی

 های الزم مشخص خواهد شد.ها و برنامهدر دانشگاه سیاست الكترونیكی وضعیت آموزش ارتقای جهت در موجود

تحلیلی 2 تحقیق SWOT. الگوی  روش   و 

که  سازمانی استها و تهدیدهای برونسازمانی با فرصتیكی از ابزارهای راهبردی تطابق نقاط قوت و ضعف درون SWOTتحلیل 

( Threats) ها( و تهدیدOpportunities(، فرصتها )Weaknesses) (، ضعفهاStrenghths) از ابتدای سرواژۀ عبارات قوتها

گاه سایی این عوامل و تدوین راهكارهایی برای تطابق بین آنها است. از دیدگرفته شده است. این روش تحلیلی سیستماتیک برای شنا
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ن ستانی دااگشنه س  یل ی نکم  التی و تحص  یمعاونت آموزش   و بلوچستا

؛رهنما و 9911ها بیشینه و تهدیدها کمینه خواهد شد)داوری و همكاران، ها و فرصتاین روش، با تدوین راهكارهای مناسب قوت

 دهد.را نشان می SWOTشكل زیر چارچوب روش  (.9911همكاران، 

 

 ماتریس

SWOT 

 

 قوت نقاط

S 

 نقاط ضعف

W 

 هافرصت

O 

 

 راهبردهای

SO 

 راهبردهای

WO 

 هاتهدید

T 

 

 راهبردهای

ST 

 

 راهبردهای

WT 

 

 SWOTچارچوب کلی ماتریس  -(9شكل)

 

 دارد. بدین نیاز خوبی هایقضاوت به و است ماتریس این تهیه هایبخش دشوارترین از درونی، و اصلی بیرونی عوامل مقایسه

مقایسه  از دیگر، عبارت به .شودمی استفاده بندیرتبه از حاصل تهدیدهای و هافرصت ها،ضعفها، قوت ترینمهم از منظور،

  راهبردها تدوین خواهد شد. ترینمهم و تریناصلی خارجی، و داخلی عوامل ترینعمده

 عبارت هستند از: SWOTهای مطرح در مدل استراتژی

 برداری را از فرصتها انجام داد گیری از نقاط قوت حداکثر بهرهتوان با بهرهچگونه می(SO) )تهاجمی( 

 توان اثر تهدیدات را حذف کرد یا کاهش داد چگونه با استفاده از نقاط قوت می(ST) بخشی()تنوع 

 ز شدت نقاط ضعف کاست گیری از فرصتها نقاط ضعف را تبدیل به نقطه قوت کرد یا اچگونه باید با بهره(WO) 

 )بازنگری(

  .چگونه باید با کاهش دادن نقاط ضعف تاثیر تهدیدات را کاهش داد یا تاثیرشان را حذف نمود(WT)  ،تدافعی( )اعرابی(

9911). 
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 نجام شد:اهای آموزش الكترونیكی در دانشگاه سیستان و بلوچستان مراحل زیر ها و تهدیدبرای تحلیل نقات قوت، ضعف، فرصت

های مختلف در آموزش الكترونیكی با استفاده از پرسش ها و تهدیدهای دانشكدهشناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت -9

 نامه باز

 ها و تهدیدهافرصت ضعف، و تهیه پرسش نامه بسته و ارزیابی نقاط قوت -2

 ها(ها و تهدیدخارجی)فرصتتعیین ضرایب و نمرات و رتبه بندی عوامل داخلی )نقاط قوت و ضعف (و  -9

 كترونیكی در دانشگاهب جهت ارتقای کمی و کیفی آموزش التدوین راهبردهای مناس -4

( قرار گرفت LMSآموزش الكترونیكی دانشگاه ) مدیریت ، این پرسش نامه بر روی سامانهSWOTپس از تهیه پرسش نامه

 ( است.9که تعداد پرسش نامه تكمیل شده مطابق جدول )

 نامه تکمیل شده: تعداد پرسش(1جدول)

 تعداد پرسش نامه تکمیل شده دانشکده
 12 دانشكده ادبیات و علوم انسانی

 16 دانشكده الهیات و معارف اسالمی

 13 دانشكده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

 14 دانشكده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

 13 دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی

 18 دانشكده علوم پایه

 6 دانشكده صنعت و معدن خاش

 16 دانشكده مدیریت و افتصاد

 18 دانشكده مهندسی برق و کامپیوتر

 17 دانشكده مهندسی شهید نیكبخت

 4 دانشكده هنر و معماری

 147 جمع کل

 های پژوهشماخذ: یافته

تحلیل 3
صل از  حا یج کلی   رد سطح دااگشنه  SWOT. نتا

تبه -3-1 لکترونیکیر یداهی دااگشنه رد آموزش ا صت و تهد قوت، ضعف، فر  بندی  نقاط 

بندی های مختلف در آموزش الكترونیكی رتبهها و تهدیدهای دانشكدهبا توجه به امتیازات درج شده برای نقاط قوت، ضعف، فرصت 

 است.( آورده شده 1( تا )2اولیه از این عوامل انجام شد که نتایج آن در جداول )
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 بندی نقاط قوترتبه :(2جدول)

 رتبه نقاط قوت

اطالعات آنها فناوری دانش افزایش و الكترونیكی آموزش هایسامانه با کار در اساتید از بسیاری توانمندشدن  1 

 توسط دانشكده، دانشجویان و اساتید موقع به و سریع اشكال رفع و ها نامه شیوه و ها نامه آیین موقع به رسانی اطالع

آموزشی و تحصیالت تكمیلی دانشكده معاونت یا ها مدیرگروه  

2 

 به همتا ارزیابی زنده، کالس صوت، ویدئو،) درسی محتوای یاددهی در متعدد روشهای از اساتید دانشكده استفاده

(گفتگو تاالرهای همتا،  

3 

الكترونیكی آموزش مدیریت های سامانه ارزیابی مستمر و متعدد روشهای از اساتید دانشكده استفاده  4 

اساتید توسط درس هر برای بروز محتوای بانک ایجاد دانشكده و اساتید توسط درسی محتواهای بروزرسانی  5 

توسط اساتید  الكترونیكی تدریس امكانات از گرفتن کمک با های مصوبسرفصل بهتر پوشش  6 

روش حضوری به الكترونیكی وجود هیات علمی با انگیزه در جهت تغییر روش تدریس از  7 

 8 دسترسی به اینترنت پرسرعت در اتاق کار اساتید

 9 وجود سالن سمعی بصری با تجهیزات مناسب آموزش الكترونیكی در دانشكده

های مجازی در دانشكده از چندین سال زمینه تدریس به صورت الكترونیكی تعدادی از اساتید به علت وجود رشتهپیش

 قبل

10 

کامپیوتر مثل الكترونیكی آموزش کمک تجیهزات خرید برای آن از استفاده و گرنت جذب در اساتید توانمندی  11 

 12 برخورداری بیشتردانشجویان دانشكده از امكانات مناسب مانند گوشی، لپ تاپ و ...

 13 مشارکت مناسب دانشجویان در کالسهای الكترونیكی

ساتید در دانشكده جهت آموزش الكترونیكیوجود تجهیزات مناسب در اتاق ا  14 

 های پژوهشماخذ: یافته

 

 موقع به سانیر آنها، اطالع اطالعات فناوری دانش افزایش و الكترونیكی آموزش هایسامانه با کار در اساتید از بسیاری توانمندشدن

 و موزشیآ معاونت یا ها مدیرگروه توسط دانشكده، دانشجویان و اساتید موقع به و سریع اشكال رفع و ها نامه شیوه و ها نامه آیین

 زنده، السک صوت، ویدئو،) درسی محتوای یاددهی در متعدد روشهای از دانشكده اساتید ها، استفادهدانشكده تكمیلی تحصیالت

 آموزشیت مدیر های سامانه ارزیابی مستمر و متعدد روشهای از دانشكده اساتید ،استفاده(گفتگو تاالرهای همتا، به همتا ارزیابی

ساتید به عنوان ا توسط درس هر برای بروز محتوای بانک ایجاد و دانشكده اساتید توسط درسی محتواهای بروزرسانی الكترونیكی و

های كدهرسد اتاق اساتید در دانشهای مختلف در  آموزش الكترونیكی شناخته شد. در مقابل به نظر میمهمترین نقاط قوت دانشكده

مختلف فاقد امكانات الزم برای آموزش الكترونیكی است. با بررسی بیشتر این موضوع مشخص شد دفتر کار اساتید عموما فاقد 

میكروفن، وبكم مناسب، قلم نوری و بلندگو برای تدریس است و اساتید بیشتر با استفاده از لپ تاپ شخصی کالسهای خود را برگزار 

 کنند. می
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 بندی نقاط ضعفرتبه -(3جدول)

 رتبه نقاط ضعف

با ماهیت ریاضی و محاسباتی دروس تدریس برای لمسی تاپ لپ یا نوری قلم یا و هوشمند تخته به دسترسی عدم  1 

هافعالیت موقع به انجام و آموزشی محتواهای کردن دنبال دانشكده در دانشجویان انگیزگی بی  2 
دانشجویان در  و اساتید بین تعامل کاهش به توجه و رساله با نامه پایان مانند پژوهشی واحدهای کیفیت پذیری آسیب

دانشجو سنوات و افزایش دانشكده  
3 

کالسی هاکاهش کیفیت تدریس واحدهای آموزشی با توجه به کاهش تعامل  بین دانشجویان با اساتید و سایر هم  4 
الكترونیكی توسط اساتید های آزمون در تقلب با مقابله های تكنیک بكارگیری عدم و دقیق کنترل عدم  5 

درس هر در آموزشی دستیار و تمرین حل دانشجوی از استفاده سازوکار نبودن آماده  6 
نیاز مورد آموزشی محتوای تولید برای افزارها نرم با درکار اساتید از بعضی کم آشنایی  7 

وی به مسئولیتها واگذاری و دانشكده در الكترونیكی آموزش خصوص در متخصص کارشناس وجود عدم  8 
محور فعالیت و محور دانشجو یادگیری روشهای از استفاده و اساتید برای بعضی تدریس روش تغییر دشواری  9 

هادانشكده کارشناسان و کارمندان هایمهارت ارتقا برای الكترونیكی آموزش فرصت از استفاده عدم  10 
الكترونیكی آموزش در مناسب و موثر مشارکت دانشكده در اساتید از برخی انگیزگی بی  11 

 برای شده تهیه آموزشی ویدئوهای مشاهده یا و شده برگزار هایکارگاه در مشارکت اساتید دانشكده در تمایل عدم

الكترونیكی آموزش هایسامانه با کار  
12 

درس استاد توسط موثر و مفید دانشجویان حضور رصد عدم  13 
استاد توسط دانشجو مستمر ارزیابی عدم  14 
دانشجو با تعامل ایجاد و اشكال رفع برای الزم مقدار به برخط های کالس از استفاده عدم  15 

دانشجویان های پیام به اساتید پاسخگویی عدم  16 

.خصوص این در مناسب واکنش عدم یا و دروس ارائه کیفیت یا کمیت بر دانشكده نظارت عدم  17 

 های پژوهشماخذ: یافته

 

ها و مشكالت (، با محدودیتLMSتدریس به روش آموزش الكترونیكی برای دروس با ماهیت ریاضی و محاسباتی در سامانه )

ا  بیشتری همراه است از طرفی اساتید به امكانات الزم مانند تخته هوشمند و یا قلم نوری دسترسی ندارند و دانشجویان نیز درتعامل ب

پذیری واحدهای نیازمند امكاناتی هستند که بتوانند به صورت آنالین محاسبات مربوطه را در کالس ارائه نمایند. بنابراین آسیب اساتید

ریاضی و محاسباتی در این نوع تدریس بیشتر است. از طرفی تعطیلی دانشگاه باعث تعامل و ارتباط کمتر دانشجویان با اساتید راهنما 

ت علمی نامه را افزایش داده است و از سوی دیگر کیفیانگیزگی دانشجویان در پیگیری انجام پایاناین مشكل بیو مشاور شده است و 

قلب نیز معضل دیگری های تها هم تا حدی تحت تاثیر قرار گرفته است.افزایش تقلب و عدم آشنایی اساتید با بكارگیری شیوهنامهپایان

 است که الزم است به آن توجه شود.
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 های مختلف دانشگاه در آموزش الکترونیکیروی دانشکدههای پیشبندی فرصترتبه-(4جدول)

ها فرصت  رتبه 

الكترونیكی توسط دانشجویان آموزش سامانه در شده ذخیره شنیداری و دیداری های رسانه چندباره تماشای امكان  1 

های بسیار کمتر از الكترونیكی با هزینه صورت به المللی بین و ملی های کارگاهها، همایش برگزاری امكان

های حضوریهمایش  
2 

که به صورت وبینار  المللی بین و ملی هایکارگاه و هایکنفرانس در دانشكده اساتید و دانشجویان شرکت امكان

شود.تشكیل می  
3 

دانشكدهبحرانی در  شرایط در  الكترونیكی آموزش هایبرنامه استمرار امكان شدن فراهم  4 

الكترونیكی آموزشهای به دانشجویان و اساتید مسئولین، نگرش تغییر  5 

... و کاغذ برق، آب، مصرف درس، کالسهای تجهیزات مانند دانشكده هایهزینه کاهش  6 

امكان شرکت دانشجویان و اساتید دانشكده در کالس درس بدون محدودیت موقعیت مكانی از هر نقطه کشور و 

نه تردد برای اساتید و دانشجویانکاهش هزی  
7 

حضوری آموزش با توام مجازی بصورت جلسات یا واحدها برخی ارائه امكان  8 

 به تمایلی مسافت بعد دلیل به تاکنون شاید که کشور در دانشكده خارج و داخل از بیشتر دانشجوی جذب امكان

نداشتند زاهدان در تحصیل  
9 

الكترونیكی  آموزش های سامانه با کار در اساتید توانمندی ارتقاء برای برخط غیر و برخط هایکارگاه امكان برگزاری

 توسط دانشگاه
10 

کشور در دانشكده از خارج هایدانشگاه حتی و هادانشگاه سایر اساتید از دعوت امكان  11 

های بعدامكان استفاده ویدیوها و مطالب ذخیره شده در ترم  12 

تخاب ساعت مناسب برگزاری کالس در طول ساعات شبانه روزپذیری انانعطاف  13 

الكترونیكی آموزش تقویت راستای در ... و اینترنتی ای،رایانه زیرساختهای تقویت برای همگانی عزم  14 

 نمایش و آموزشی سایتهای وب در دانشكده اساتید توسط شده تهیه آموزشی محتواهای گذاری اشتراک به امكان

دانشگاه اساتید توانمندی  
15 

پذیردمی دانشجو غیر حضوری صورت به هایی کهرشته افزایش امكان  16 

 17 کم رنگ شدن موانع تبعیض جنسیتی، ناتوانی جسمی و ... در آموزش

متاهل در دانشكده و شاغل دانشجویان برای ترراحت تحصیل ادامه امكان  18 

آنها سازیتجاری و شده آماده محتواهای از مجدد استفاده امكان  19 

الكترونیكی توسط دانشگاه آموزش هایسامانه نیاز مورد افزاری سخت تجهیزات خرید برای مناسب بودجه تخصیص  20 

 توسط آن پشتیبانی دانشگاه و الكترونیكی آموزش هایسامانه برای مستقل افزارینرم و افزاری سخت تجهیزات وجود

سازمان درون نیروهای  
21 

اتالف وقت اساتید و دانشجویان به واسطه کاهش رفت و آمدها کاهش  22 

هاکالسیارتقای توانمندی و افزایش اعتماد به نفس دانشجویان دانشكده درارائه مطالب در جمع هم  23 

 های پژوهشماخذ: یافته
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 به المللی ینب و ملی های همایش کارگاهها، برگزاری امكان تماشای چندباره محتوای آموزش الكترونیكی توسط دانشجویان، امكان

حضوری و سهولت مشارکت در این کارگاهها توسط اساتید و دانشجویان،  هایهمایش از کمتر بسیار هایهزینه با الكترونیكی صورت

ادی پس ع گسترش فرهنگ آموزش الكترونیكی، فراهم شدن امكان استفاده از آموزش الكترونیكی در شرایط بحرانی و حتی شرایط

 روی آموزش الكترونیكی در دانشگاه هست.های پیشاز فرصت 91از برطرف شدن بیماری کوید 

 

 های مختلف دانشگاه در آموزش الکترونیکیروی دانشکدههای پیشبندی تهدیدرتبه-(5جدول)

 رتبه تهدیدها

 تمام در اینترنت مناسب پوشش عدم و)استان  روستایی مناطق در مخصوصا مناسب سرعت با اینترنت نبودن دسترس در

(کشور نقاط  
1 

آموزش در اخالقی غیر هایروش به دانشجویان کردن بعضی الكترونیكی و عادت امتحان در تقلب احتمال افزایش  2 

 برای تحصیل انگیز کاهش و دانشجویان از بخشی برای  الكترونیكی آموزش از استفاده امكانات حداقل نبودن فراهم

(مناسب تاپ لپ یا هوشمند گوشی نداشتن مانند)آنان   
3 

الكترونیكی آموزش در کارگاهی و آزمایشگاهی و عملی واحدهای مناسب ارائه عدم امكان  4 

تجهیزات مخصوصا درهنگام برگزاری امتحانات و دستگاه خرابی یا و اینترنت برق، قطع تكنولوژی مانند مشكالت  5 

یكدیگر کنار در دانشجویان گردآمدن امكان عدم با زندگی هایمهارت و فرهنگی رشد عدم  6 

اساتید توسط دانشجویان هایفعالیت همه ارزیابی و رصد بودن زمانبر  7 

.دهندمی انجام را کارشان احسنت نحو به که اساتیدی برای مناسب تشویقی  سازوکارهای گرفتن درنظر عدم  8 

الكترونیكی یادگیری و یاددهی در اخالق گسترش جهت باالدستی هایبرنامه وجود عدم  9 

آموزشی نوین هایفناوری از استفاده به عالی مربوط آموزش مقررات و قوانین در ضعف  10 

است عملی و کارگاهی صورت به آنها دروس بیشتر که هاییرشته در متقاضی وجود عدم  11 

درس استاد توسط شده ارائه مطالب به توجه و درس کالس در دانشجویان موثر حضور رصد بودن مشكل  12 

ریاضی دارد. و محاسباتی ماهیت که دروسی تدریس بودن مشكل  13 

آن در اختالل بروز و الكترونیكی آموزش هایسامانه به حمله امكان  14 

الكترونیكی آموزش استمرار صورت و دانشكده در دانشگاه جایگاه و رسالت تضعیف و ماهیت تغییر  15 

.اندایجاد کرده اختالل دانشجویان آموزش امر در و اند نبوده فعال که اساتیدی با جدی برخورد عدم  16 

نظمی در برگزاری جلسات دفاع به صورت غیرحضوری و عدم امكان تنظیم و امضای صورتجلسه دفاع و سایر بی

هافرم  
17 

 های پژوهشماخذ: یافته
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 در اینترنت ناسبم پوشش عدم سیستان و بلوچستان و استان روستایی مناطق در مخصوصا مناسب سرعت با اینترنت نبودن دسترس در

 انگیز کاهش و دانشجویان از بخشی برای  الكترونیكی آموزش از استفاده امكانات حداقل نبودن کشور از یک سو و  فراهم نقاط تمام

انشگاه روی آموزش الكترونیكی در دهای پیشاز مهمترین تهدید مناسب تاپ لپ یا هوشمند گوشی نداشتن مانند آنان برای تحصیل

 حتمالا ای به آن شود. افزایشای از طرف نهادها و دستگاههای ذیربط توجه ویژهاست. که الزم است در سطح کالن کشوری و منطقه

زش ش نیز آسیب دیگری در آموآموز در اخالقی غیر های¬روش به دانشجویان بعضی کردن عادت و الكترونیكی امتحان در تقلب

 ارائه مكانا های کاهش تقلب در امتحانات است. عدمنامه راهكارمجازی است، که گام موثری که دانشگاه برداشته است تدوین شیوه

الكترونیكی نیز تهدیدی مهم در آموزش الكترونیكی مخصوصا در  آموزش در کارگاهی و آزمایشگاهی و عملی واحدهای مناسب

 های علوم پایه و مهندسی است.هدانشكد

رزشیابی عوامل داخلی)  -3-2 یس ا  (IFEمارت

این ماتریس ارزشیابی عوامل داخلی برای بررسی راهبردی عوامل داخلی سازمان است. این ماتریس نقاط قوت و ضعف اصلی 

ارائه  هاییکند و همچنین برای شناسایی و ارزشیابی روابط بین این واحدها راهای سازمان را تدوین و ارزیابی میواحدهای وظیفه

باشد به این معنا است که سازمان از نظر عوامل داخلی دچار ضعف است. اگر نمره  1/2ن کمتر از نماید.  اگر نمره نهایی سازمامی

؛ رهنما و همكاران، 9931باشد باشد بدین معنا است که سازمان از نظر عوامل درونی دارای قوت است)فرادار،  1/2نهایی بیشتر از 

9911 .) 
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ن ستانی دااگشنه س  یل ی نکم  التی و تحص  یمعاونت آموزش   و بلوچستا

 ، آموزش الکترونیکیماتریس ارزشیابی عوامل داخلی -(6جدول)

 نمره ضریب نقاط قوت و ضعف ردیف
نمره 

 نهایی

S1 0.093 3 0.031 وجود سالن سمعی بصری با تجهیزات مناسب آموزش الكترونیكی در دانشكده 

S2 
های زمینه تدریس به صورت الكترونیكی تعدادی از اساتید به علت وجود رشتهپیش

 مجازی در دانشكده از چندین سال قبل
0.029 3 0.088 

S3 
 وت،ص ویدئو،) درسی محتوای یاددهی در متعدد روشهای از اساتید دانشكده استفاده

 (گفتگو تاالرهای همتا، به همتا ارزیابی زنده، کالس
0.039 4 0.156 

S4 
 آموزش های سامانه ارزیابی مستمر و متعدد روشهای از اساتید دانشكده استفاده

 الكترونیكی
0.038 4 0.151 

S5 0.080 3 0.027 وجود تجهیزات مناسب در اتاق اساتید در دانشكده جهت آموزش الكترونیكی 

S6 
 فزایشا و الكترونیكی آموزش هایسامانه با کار در اساتید از بسیاری توانمندشدن

 اطالعات آنها فناوری دانش
0.040 3 0.119 

S7 
روش حضوری به  وجود هیات علمی با انگیزه در جهت تغییر روش تدریس از

 الكترونیكی
0.036 3 0.107 

S8 
 برای روزب محتوای بانک ایجاد دانشكده و اساتید توسط درسی محتواهای بروزرسانی

 اساتید توسط درس هر
0.037 4 0.149 

S9 
  رونیكیالكت تدریس امكانات از گرفتن کمک با های مصوبسرفصل بهتر پوشش

 توسط اساتید
0.037 3 0.110 

S10 0.086 3 0.029 مشارکت مناسب دانشجویان در کالسهای الكترونیكی 

S11 ... 0.086 3 0.029 برخورداری بیشتردانشجویان دانشكده از امكانات مناسب مانند گوشی، لپ تاپ و 

S12 0.103 3 0.034 دسترسی به اینترنت پرسرعت در اتاق کار اساتید 

S13 
 کمک تجیهزات خرید برای آن از استفاده و گرنت جذب در اساتید توانمندی

 کامپیوتر مثل الكترونیكی آموزش
0.029 3 0.087 

S14 

 ساتیدا موقع به و سریع اشكال رفع و ها نامه شیوه و ها نامه آیین موقع به رسانی اطالع

ی آموزشی و تحصیالت تكمیل معاونت یا ها مدیرگروه توسط دانشكده، دانشجویان و

 دانشكده
0.039 3 0.117 

W1 0.057 2 0.029 درس استاد توسط موثر و مفید دانشجویان حضور رصد عدم 

W2 
 دروس تدریس برای لمسی تاپ لپ یا نوری قلم یا و هوشمند تخته به دسترسی عدم

 با ماهیت ریاضی و محاسباتی
0.039 1 0.039 

W3 
 مورد یآموزش محتوای تولید برای افزارها نرم با درکار اساتید از بعضی کم آشنایی

 نیاز
0.033 2 0.066 

W4 
 آموزش در مناسب و موثر مشارکت دانشكده در اساتید از برخی انگیزگی بی

 الكترونیكی
0.031 2 0.062 
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ن ستانی دااگشنه س  یل ی نکم  التی و تحص  یمعاونت آموزش   و بلوچستا

 نمره ضریب نقاط قوت و ضعف ردیف
نمره 

 نهایی

W5 
 مشاهده یا و شده برگزار هایکارگاه در مشارکت اساتید دانشكده در تمایل عدم

 الكترونیكی آموزش هایسامانه با کار برای شده تهیه آموزشی ویدئوهای
0.029 1 0.029 

W6 
 یرییادگ روشهای از استفاده و اساتید برای بعضی تدریس روش تغییر دشواری

 محور فعالیت و محور دانشجو
0.032 1 0.032 

W7 
 ایه آزمون در تقلب با مقابله های تكنیک بكارگیری عدم و دقیق کنترل عدم

 الكترونیكی توسط اساتید
0.034 2 0.068 

W8 
 موقع هب انجام و آموزشی محتواهای کردن دنبال دانشكده در دانشجویان انگیزگی بی

 هافعالیت
0.035 1 0.035 

W9 
 و در دانشكده الكترونیكی آموزش خصوص در متخصص کارشناس وجود عدم

 وی به مسئولیتها واگذاری
0.033 1 0.033 

W10 
 کاهش هب توجه رساله باو  نامه پایان مانند پژوهشی واحدهای کیفیت پذیری آسیب

 دانشجو سنوات و افزایش دانشجویان در دانشكده و اساتید بین تعامل
0.035 2 0.070 

W11 
کاهش کیفیت تدریس واحدهای آموزشی با توجه به کاهش تعامل  بین دانشجویان 

 کالسی هابا اساتید و سایر هم
0.035 1 0.035 

W12 0.028 1 0.028 استاد توسط دانشجو مستمر ارزیابی عدم 

W13 
 اب تعامل ایجاد و اشكال رفع برای الزم مقدار به برخط های کالس از استفاده عدم

 دانشجو
0.026 1 0.026 

W14 0.023 1 0.023 دانشجویان های پیام به اساتید پاسخگویی عدم 

W15 
 در مناسب واکنش عدم یا و دروس ارائه کیفیت یا کمیت بر دانشكده نظارت عدم

 .خصوص این
0.023 2 0.045 

W16 0.033 1 0.033 رسد هر در آموزشی دستیار و تمرین حل دانشجوی از استفاده سازوکار نبودن آماده 

W17 
 و کارمندان هایمهارت ارتقا برای الكترونیكی آموزش فرصت از استفاده عدم

 هادانشكده کارشناسان
0.031 1 0.031 

 2.243 - 9 جمع کل

 پژوهشماخذ: محاسبات 
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ن ستانی دااگشنه س  یل ی نکم  التی و تحص  یمعاونت آموزش   و بلوچستا

عوامل خارجی )  -3-3 یس ارزشیابی   (EFEمارت

 ها و تهدیدها نیز مراحلی مشابه عوامل داخلی طی شده است. ماتریس مربوط به عوامل خارجی در زیر آمده است.برای فرصت

 

 ماتریس ارزشیابی عوامل خارجی، آموزش الکترونیکی -(7جدول)

 نمره ضریب ها و تهدیدهافرصت ردیف
نمره 

 نهایی

O1 
 و کاغذ برق، آب، مصرف درس، کالسهای تجهیزات مانند دانشكده هایهزینه کاهش

... 
0.026 3 0.077 

O2 
بحرانی در  شرایط در  الكترونیكی آموزش هایبرنامه استمرار امكان شدن فراهم

 دانشكده
0.026 4 0.105 

O3 0.072 3 0.024 در دانشكدهمتاهل  و شاغل دانشجویان برای ترراحت تحصیل ادامه امكان 

O4 
کشور در  از خارج هایدانشگاه حتی و هادانشگاه سایر اساتید از دعوت امكان

 دانشكده
0.025 4 0.102 

O5 
 یتتقو راستای در ... و اینترنتی ای،رایانه زیرساختهای تقویت برای همگانی عزم

 الكترونیكی آموزش
0.024 3 0.073 

O6 
 وب رد دانشكده اساتید توسط شده تهیه آموزشی محتواهای گذاری اشتراک به امكان

 دانشگاه اساتید توانمندی نمایش و آموزشی سایتهای
0.024 3 0.073 

O7 0.071 3 0.024 آنها سازیتجاری و شده آماده محتواهای از مجدد استفاده امكان 

O8 0.073 3 0.024 .پذیردمی دانشجو غیر حضوری صورت به هایی کهرشته افزایش امكان 

O9 
مدیریت  سامانه در شده ذخیره شنیداری و دیداری های رسانه چندباره تماشای امكان

 الكترونیكی توسط دانشجویان آموزش
0.028 3 0.083 

O10 
 به ونتاکن شاید که کشور در دانشكده خارج و داخل از بیشتر دانشجوی جذب امكان

 .نداشتند زاهدان در تحصیل به تمایلی مسافت بعد دلیل
0.025 3 0.076 

O11 0.078 3 0.026 الكترونیكی آموزشهای به دانشجویان و اساتید مسئولین، نگرش تغییر 

O12 
با  الكترونیكی صورت به المللی بین و ملی های کارگاهها، همایش برگزاری امكان

 های حضوریهای بسیار کمتر از همایشهزینه
0.027 4 0.110 

O13 
 بین و ملی هایکارگاه و هایکنفرانس در دانشكده اساتید و دانشجویان شرکت امكان

 شود.که به صورت وبینار تشكیل می المللی
0.027 3 0.082 

O14 
ارتقای توانمندی و افزایش اعتماد به نفس دانشجویان دانشكده درارائه مطالب در جمع 

 هاکالسیهم
0.021 3 0.064 

O15 
 آموزش هایسامانه برای مستقل افزارینرم و افزاری سخت تجهیزات وجود

 سازمان درون نیروهای توسط آن پشتیبانی دانشگاه و الكترونیكی
0.023 4 0.090 
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ن ستانی دااگشنه س  یل ی نکم  التی و تحص  یمعاونت آموزش   و بلوچستا

 نمره ضریب ها و تهدیدهافرصت ردیف
نمره 

 نهایی

O16 0.066 3 0.022 کاهش اتالف وقت اساتید و دانشجویان به واسطه کاهش رفت و آمدها 

O17 
 با کار رد اساتید توانمندی ارتقاء برای برخط غیر و برخط هایکارگاه امكان برگزاری

 الكترونیكی توسط دانشگاه آموزش های سامانه
0.025 3 0.076 

O18 
 هایسامانه نیاز مورد افزاری سخت تجهیزات خرید برای مناسب بودجه تخصیص

 الكترونیكی توسط دانشگاه آموزش
0.023 4 0.093 

O19 0.076 3 0.025 بعدهای امكان استفاده ویدیوها و مطالب ذخیره شده در ترم 

O20 0.074 3 0.025 پذیری انتخاب ساعت مناسب برگزاری کالس در طول ساعات شبانه روزانعطاف 

O21 
امكان شرکت دانشجویان و اساتید دانشكده در کالس درس بدون محدودیت موقعیت 

 مكانی از هر نقطه کشور و کاهش هزینه تردد برای اساتید و دانشجویان
0.026 3 0.077 

O22 0.077 3 0.026 حضوری آموزش با توام مجازی بصورت جلسات یا واحدها برخی ارائه امكان 

O23 0.072 3 0.024 کم رنگ شدن موانع تبعیض جنسیتی، ناتوانی جسمی و ... در آموزش 

T1 
 دهش ارائه مطالب به توجه و درس کالس در دانشجویان موثر حضور رصد بودن مشكل

 درس استاد توسط
0.024 2 0.048 

T2 0.047 2 0.024 ریاضی دارد. و محاسباتی ماهیت که دروسی تدریس بودن مشكل 

T3 
 آموزش در کارگاهی و آزمایشگاهی و عملی واحدهای مناسب ارائه عدم امكان

 الكترونیكی
0.027 2 0.054 

T4 0.026 1 0.026 اساتید توسط دانشجویان هایفعالیت همه ارزیابی و رصد بودن زمانبر 

T5 
 انشجویاند از بخشی برای  الكترونیكی آموزش از استفاده امكانات حداقل نبودن فراهم

 (ناسبم تاپ لپ یا هوشمند گوشی نداشتن مانند)آنان  برای تحصیل انگیز کاهش و
0.027 2 0.055 

T6 
 و عدم)ان است روستایی مناطق در مخصوصا مناسب سرعت با اینترنت نبودن دسترس در

 (کشور نقاط تمام در اینترنت مناسب پوشش
0.029 2 0.057 

T7 
 راراستم صورت و دانشكده در دانشگاه جایگاه و رسالت تضعیف و ماهیت تغییر

 الكترونیكی آموزش
0.023 2 0.047 

T8 
 به دانشجویان کردن بعضی الكترونیكی و عادت امتحان در تقلب احتمال افزایش

 آموزش در اخالقی غیر هایروش
0.028 2 0.056 

T9 0.024 1 0.024 آن در اختالل بروز و الكترونیكی آموزش هایسامانه به حمله امكان 

T10 
مخصوصا  تجهیزات و دستگاه خرابی یا و اینترنت برق، قطع تكنولوژی مانند مشكالت

 درهنگام برگزاری امتحانات
0.027 1 0.027 

T11 
 کنار در دانشجویان گردآمدن امكان عدم با زندگی هایمهارت و فرهنگی رشد عدم

 یكدیگر
0.027 1 0.027 

T12 
 ملیع و کارگاهی صورت به آنها دروس بیشتر که هاییرشته در متقاضی وجود عدم

 است
0.024 1 0.024 
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ن ستانی دااگشنه س  یل ی نکم  التی و تحص  یمعاونت آموزش   و بلوچستا

 نمره ضریب ها و تهدیدهافرصت ردیف
نمره 

 نهایی

T13 
 یادگیری و یاددهی در اخالق گسترش جهت باالدستی هایبرنامه وجود عدم

 الكترونیكی
0.025 1 0.025 

T14 
 نوین هایفناوری از استفاده به عالی مربوط آموزش مقررات و قوانین در ضعف

 آموزشی
0.025 1 0.025 

T15 
 لاختال دانشجویان آموزش امر در و اند نبوده فعال که اساتیدی با جدی برخورد عدم

 .اندایجاد کرده
0.022 1 0.022 

T16 
 حسنتا نحو به که اساتیدی برای مناسب تشویقی  سازوکارهای گرفتن درنظر عدم

 .دهندمی انجام را کارشان
0.026 1 0.026 

T17 
نظمی در برگزاری جلسات دفاع به صورت غیرحضوری و عدم امكان تنظیم و بی

 هاامضای صورتجلسه دفاع و سایر فرم
0.020 1 0.020 

 2.451 - 1 جمع کل

 ماخذ: محاسبات پژوهش

یس داخلی -3-4 رت  خارجی-ما

کردن ماتریس داخلی و خارجی به صورت جداگانه الزم است که نمرات نهایی حاصل از دو ماتریس ذکر شده را  پس از مشخص

شود آموزش الكترونیک در دانشگاه از ( دیده می2ها به کار گرفته شود. همانگونه که در شكل)برای تعیین موقعیت نوع استراتژی

( قرار دارد. البته با توجه به نزدیكی مجموع WTدر حالت راهبردی تدافعی یا )ها ها و تهدیدنظر تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت

( و با در نظر گرفتن انحراف معیار این اعداد از هر چهار نوع استراتژی 1/2نمره نهایی به دست آمده عوامل داخلی و خارجی به متوسط)

 دارند.( اولویت بیشتری WTهای )توان استفاده کرد هر چند که استراتژیمی
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ن ستانی دااگشنه س  یل ی نکم  التی و تحص  یمعاونت آموزش   و بلوچستا

 

 خارجی و محدوده راهبردهای  دارای اولویت-ماتریس داخلی -(2شکل )

 

ید رد سطح دادکشنه -4 صت و تهد نقات قوت، ضعف، فر تحلیل 
اگشنه  اهی دا

ها تا حدودی با یكدیگر متفاوت است لذا در این بخش مهمترین نقاط قوت، ضعف، با توجه به اینكه شرایط هر کدام از دانشكده

 و تهدیدهای هر دانشكده در آموزش الكترونیكی تحلیل شده و راهبردهای پیشنهادی آن دانشكده ارایه خواهد شد.فرصت ها 

فیا -4-1  دادکشنه جغرا

 نفر 99 جغرافیا، دانشكده علمی هیأت عضو نفر 21 مجموع از SWOT مدل قالب در دانشكده مجازی آموزش ارزیابی خصوص در

 ضعف و قوت نقاط مورد در ایشان گویی پاسخ از حاصل های یافته. کردند شرکت ارزیابی و نظرسنجی در( اعضاء کل درصد 51)

 .گردد می ارائه زیر شرح به مجازی آموزش وتهدیدات ها فرصت و

فیا -4-1-1 لکترونیکی رد دادکشنه جغرا موزش ا  نقاط قوت و ضعف آ

 دیگر سوی از و بوده الكترونیكی آموزشی مناسب تجهیزات با بصری و سمعی سالن فاقد اساساً جغرافیا دانشكده آنجائیكه از -9

 فاقد دانشكده اساتید اتاق همچنین و است، نداشته کرونا بحران شروع از قبل الكترونیكی بصورت درس تدوین زمینه پیش هیچ تقریباً

 .شود نمی مشاهده الذکر فوق موضوع سه در قوتی نقطه متأسفانه باشند، می الكترونیكی آموزشی مناسب تجهیزات



15     

 

 
ن ستانی دااگشنه س  یل ی نکم  التی و تحص  یمعاونت آموزش   و بلوچستا

 این دانشجویان زا توجهی قابل بخش سكونت و طرف یک از جغرافیا دانشكده دانشجویان قاطبه باالی نسبتاً  اقتصادی محرومیت -2

. باشد پایین برخط ها کالس در آنها مشارکت که است شده سبب دیگر طرف از استان روستایی و دست دور نواحی در دانشكده

 رکتش جهت مناسب گوشی و تاپ لب ، رایانه فاقد آنها از زیادی تعداد دانشجویان، سوی از ارسالی های پیام اساس بر آن بر عالوه

 چشم هب دانشكده علمی هیأت اعضاء دید از توجهی قابل قوت نقاط زمینه این در لذا باشند می الكترونیكی آموزش های کالس در

 .خورد نمی

 توانمندسازی الذ نیست، رایانه و تاپ لپ خرید به مربوط های هزینه گوی پاسخ گرنت، قالب در پرداختی مبالغ که آنجائیكه از -9

 .است دسترس از دور مجازی آموزشی وری بهره افزایش برای مسیر این از اساتید

 نسبتاً  انگیزه ی،الكترونیك آموزش زمینه در اساتید تدریجی شدن توانمند آموزش، مختلف های شیوه از اساتید استفاده خوشبختانه -4

 .است شده ارزیابی قوت نقاط زمره در تدریس نحوه به بخشی تنوع برای باال

 شآموز شیوه در دروس فصل سر تر کامل پوشش گردد، می تشكیل کامل بطور تقریباً درسی جلسه 95 اینكه به توجه با -1

 .است شده معرفی قوت نقاط جزو الكترونیكی

 :عبارتند ترتیب به الكترونیكی آموزش ضعف نقاط مهمترین SWOT مدل از مستخرج های یافته اساس بر  -5

 (91/1) هوشمند تخته به دسترسی عدم از -

 (31/4) ها رساله و ها نامه پایان کیفیت پذیری آسیب -

 (41/4) آموزشی محتواهای کردن دنبال در دانشجویان انگیزگی بی -

 (92/4) متخصص کارشناس وجود عدم -

 (92/4) محتوا تولید افزارهای نرم با اساتید از برخی کم آشنایی -

 (11/9) دانشجویان تقلب کنترل های تكنیک وجود عدم -

 ارایه قالب در که سدرو ارایه کمیت بر دانشكده مستمر نظارت و دانشجویان سواالت به اساتید پاسخگویی به توجه با خوشبختانه  -3

 .است مطلوب نسبتاً  وضعیت خصوص این در شود می انجام ارزیابی و نظارت دفتر به هفتگی منظم گزارشات
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فیا -4-1-2 دکشنه جغرا لکترونیکی رد دا موزش ا ت آ یدا صت اه و تهد  فر

ا. باشد می 1/2 حد در و هم به نزدیک فرصت، های مؤلفه شاخص وضعیت میانگین SWOT مدل از حاصل های یافته اساس بر  ب

 .باشد می زیر شرح به دانشكده اساتید نظر اساس بر الكترونیكی آموزش از حاصل های فرصت مهمترین حال این

 (52/2) دانشكده های هزینه کاهش .9

 (52/2) بحرانی شرایط در آموزش استمرار .2

 (53/2) آموزشی محتواهای چندباره مشاهده .9

 (13/2) مجازی بصورت ها همایش و کارگاهها برگزاری امكان .4

 (12/2) ها کنفرانس در دانشجویان شرکت امكان .1

 (92/2) بعد های ترم در آموزشی محتواهای از استفاده امكان .5

 .باشد می اهمیت حایز زیر موارد Swot مدل های یافته و نتایج اساس بر الكترونیكی آموزش تهدیدات نظر از .3

 (93/9) مناسب اینترنت نبودن دسترس در .1

 (13/9) اینترنت و برق قطع مثل تكنولوژیكی مشكالت .1

 (12/2) دانشجویان زندگی های مهارت و فرهنگی رشد عدم .91

 (32/2)اساتید تشویقی های سیاست در ضعف .99

 (14/2) ها آزمون در دانشجویان تقلب امكان افزایش .92

فیا -4-1-3 لکترونیکی دادکشنه جغرا  راهبرداهی پیشنهادی آموزش ا

 پرسرعت نترنتای ، افزاری سخت امكانات به اساتید اتاق تجهیز بصری، سمعی سالن نظیر مناسب زیرساختی امكانات ایجاد -9

 .... و

 الكترونیكی آموزش زمینه در دانشكده هر در مربوطه کارشناس آموزش -2

 رونیكیالكت آموزش برای نیاز مورد افزارهای نرم و افزارها سخت تهیه جهت اساتید به گرنت مناسب و موقع به پرداخت -9

 خود رسید جلسات منظم تشكیل و آموزشی محتوای تولید در که اساتیدی جهت تشویقی های سیاست اجرای و تدوین -4

 .دارند ویژه اهتمام
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 کمک هارای و هستند محروم مناسب همراه گوشی مثل الكترونیكی آموزش امكانات حداقل از که دانشجویانی شناسایی -1

 دانشجویان از دسته این به مالی

 درس های کالس در مستمر ارزیابی ای شیوه از استفاده -5

 فعاالنه رکتش جهت تشویقی امتیازات کردن لحاظ و الكترونیكی آموزش با مرتبط آموزشی کارگاههای برگزاری تداوم -3

 ها کالس این در اساتید

قتصاد -4-2 یت و ا  دادکشنه مدری

آموزشی شامل گروه مدیریت دولتی، مدیریت مالی و ، با شش گروه دانشكده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

، دانشجو است. از این  9911دارای   9911بازرگانی، علوم اقتصادی، اقتصاد کشاورزی، حسابداری و کارآفرینی در بهمن ماه سال 

شغول به تحصیل دانشجو در مقطع دکتری م 912دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و  441دانشجو در مقطع کارشناسی،  549تعداد 

 هستند.

 

 

 

 تعداد دانشجو به تفكیک گروه آموزشی و مقاطع تحصیلی

در مقطع کارشناسی مشغول به  19/14درصد مقطع کارشناسی ارشد و  91/93در صددانشجویان در مقطع دکتری،  13/1تعداد 

 استاد می باشد.  9نشیار و دا 91استادیار،  22عضو هیات علمی است که شامل  91تحصیل هستند. این دانشكده درای 
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 تعداد عضو هیات علمی به تفكیک گروه آموزشی و مرتبه علمی

 

نفر عضو هیات علمی دانشكده مدیریت و اقتصاد یعنی حدود  91نفر از  95آموزش الكترونیكی تعداد  SWOTدر نظرسنجی تحلیل 

در  های آموزش الكترونیكیها و تهدیدقوت، ضعف، فرصتاند. نتایح حاصل از رتبه بندی نقاط درصد اعضا مشارکت داشته 43

 دانشكده اقتصاد به صورت زیر است.

قتصاد -4-2-1 یت و ا لکترونیکی رد دادکشنه مدری نقاط قوت آموزش ا ین   مهمتر

 هادیرگروهم توسط دانشكده، دانشجویان و اساتید موقع به و سریع اشكال رفع و ها نامه شیوه و ها نامه آیین موقع به رسانیاطالع -9

 آموزشی معاونت یا

 تاالرهای ا،همت به همتا ارزیابی زنده، کالس صوت، ویدئو،) درسی محتوای یاددهی در متعدد روشهای از دانشكده اساتید استفاده -2

 (گفتگو

 الكترونیكی آموزشمدیریت  های سامانه ارزیابی مستمر و متعدد روشهای از دانشكده اساتید استفاده -9

 اساتید توسط درس هر برای بروز محتوای بانک ایجاد و دانشكده اساتید توسط درسی محتواهای بروزرسانی -4

 وجود سالن سمعی بصری با تجهیزات مناسب آموزش الكترونیكی در دانشكده -1
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 و تعددم روشهای از نیزکنند و در ارزیابی استفاده می درسی محتوای یاددهی در متعدد روشهای دهد که اساتید ازنتایج نشان می

کنفرانس با تجهیزات مناسبی است که در برگزاری جلسات دفاع  -شود. دانشكده دارای سالن ویدیومستمر ارزیابی استفاده می

 شود.ها و سایر جلسات از آن به خوبی استفاده مینامه به صورت برخط ، برگزاری کارگاهپایان

ا زم برای آموزش الكترونیكی است و اکثرا فاقد بلندگو، دوربین و میكروفن میدر مقابل اتاق اساتید فاقد امكانات ال باشد و اساتید ب

 اساتید تاقا در مناسب تجهیزات وجود»کنند. بنابراین نقطه قوت های خود را برگزار میاستفاده از لپ تاپ شخصی در منزل کالس

 کالسهای رد دانشجویان مناسب مشارکت»کرده است. نقطه قوت  کمترین امتیاز را کسب« الكترونیكی آموزش جهت دانشكده در

دهد که متاسفانه مشارکت موثر دانشجویان در کالس دروس بر خط امتیاز پایینی کسب کرده است و نشان می« الكترونیكی

 رضایتبخش نیست.

قتصاد -4-2-3 یت و ا لکترونیکی رد دادکشنه مدری ین نقاط ضعف آموزش ا  مهمتر

 محاسباتی و ریاضی ماهیت با دروس تدریس برای لمسی تاپ لپ یا نوری قلم یا و هوشمند تخته به یدسترس عدم -9

  نیاز مورد آموزشی محتوای تولید برای افزارها نرم با درکار اساتید از بعضی کم آشنایی -2

 اساتید توسط الكترونیكی های آزمون در تقلب با مقابله های تكنیک بكارگیری عدم و دقیق کنترل عدم -9

 ها همكالسی سایر و اساتید با دانشجویان بین  تعامل کاهش به توجه با آموزشی واحدهای تدریس کیفیت کاهش -4

 درس هر در آموزشی دستیار و تمرین حل دانشجوی از استفاده کار سازو نبودن آماده -1

نوری برای تدریس دروس با ماهیت محاسباتی یكی از نقاط ضعف مهم آموزش  قلم یا و هوشمند تخته کمبود امكاناتی مانند

و تهیه محتوای آموزشی برای  LMSشود. با وجود اینكه بیشتر اساتید مشكالت چندانی با سامانه الكترونیكی در دانشكده محسوب می

ی ای آموزشی شامل ویدیوهای با کیفیت آموزشرسد تعداد کمی از اساتید در تهیه محتوآپلود به صورت آفالین ندارند به نظر می

سد اساتید هنوز رهای اساتید دانشكده هست واز طرفی به نظر میتجربه مناسبی ندارند. بروز تقلب در امتحانات آنالین یكی از دغدغه

ین نقطه ضعف آموزش یكی االكترون های آزمون در تقلب با مقابله های تكنیک اند با تغییر شیوه ارزیابی خود و بكارگیرینتوانسته

الكترونیكی را کاهش دهند. قبل از گسترش بیماری کرونا، بعضی از اساتید در کنار تدریس از دانشجویان تحصیالت تكمیلی در حل 

های حل کردند که با آموزش الكترونیكی امكان استفاده از دانشجویان تحصیالت تكمیلی در کالستمرین و رفع اشكال استفاده می

 ین وجود ندارد.تمر
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صت -4-2-3 ین فر قتصادمهمتر یت و ا لکترونیکی رد دادکشنه مدری  اهی آموزش ا

 دانشكده در بحرانی شرایط در  الكترونیكی آموزش هایبرنامه استمرار امكان شدن فراهم -9

 دانشجویان توسط الكترونیكی آموزش سامانه در شده ذخیره شنیداری و دیداری های رسانه چندباره تماشای امكان -2

 حضوری هایهمایش از کمتر بسیار هایهزینه با الكترونیكی صورت به المللی بین و ملی های همایش کارگاهها، برگزاری امكان -9

 ... و کاغذ برق، آب، مصرف درس، کالسهای تجهیزات مانند دانشكده هایهزینه کاهش -4

 .شودمی شكیلت وبینار صورت به که المللی بین و ملی هایکارگاه و کنفرانسهای در دانشكده اساتید و دانشجویان شرکت امكان -1

های آموزش الكترونیكی که همواره مورد تاکید وزارت علوم نیز بوده است این امكان گسترش امكانات و فرهنگ استفاده از سامانه

های حضوری بیماری کرونا از این فرصت در کنار آموزشآورد، که حتی با پایان یافتن شرایط بحرانی ناشی از گسترش را فراهم می

استفاده شود و در صورت بروز شرایط اضطراری نیز سریعه روش تدریس الكترونیكی جایگزین تدریس حضوری شود. دانشجویان 

 المللی نبی و ملی های همایش کارگاهها، برگزاری توانند دروس ارائه شده اساتید را ذخیره کرده و مجدد استفاده نمایند و امكانمی

حضوری فراهم شده است. و امكان شرکت دانشجویان و اساتید در  هایهمایش از کمتر بسیار هایهزینه با الكترونیكی صورت به

های مهمی است که آموزش الكترونیكی میسر المللی و ملی فراهم شدهاست. همه این موارد فرصتهای بینکارگاهها و کنفرانس

 ساخته است.

ید -4-2-4 ین تهد قتصادمهمتر یت و ا دکشنه مدری لکترونیکی رد دا موزش ا  اهی آ

 الكترونیكی آموزش استمرار صورت در دانشكده و دانشگاه جایگاه و رسالت تضعیف و ماهیت تغییر -9

 نقاط تمام در اینترنت مناسب پوشش عدم و)استان روستایی مناطق در مخصوصا مناسب سرعت با اینترنت نبودن دسترس در -2

 (کشور

 آن در اختالل بروز و الكترونیكی آموزش هایسامانه به حمله امكان -9

 هامفر سایر و دفاع صورتجلسه امضای و تنظیم امكان عدم و غیرحضوری صورت به دفاع جلسات برگزاری در نظمیبی -4

 است. عملی و کارگاهی صورت به آنها دروس بیشتر که هاییرشته در متقاضی وجود عدم -1

بخشی از مزایای تحصیل در دانشگاه آموزش و مهارت است به عالوه حضور دانشجویان باانگیزه، تعامل بین دانشجویان و 

اساتید،دانشجویان با یكدیگر، شور و نشاط دانشجویان در محیط دانشگاه و کسب تجارب ارزشمند در محیط دانشگاه و خوابگاه و 
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عی دانشجویان عوامل مهمی در اهمیت حضور دانشجویان در دانشگاه است. که با آموزش الكترونیكی ارتقای فرهنگی و روابط اجتما

 بعضی از این مزایا کم رنگ خواهد شد. 

لکترونیکی  -4-2-5 قتصاد رد آموزش ا یت و ا  راهبرداهی پیشنهادی دادکشنه مدری

 ی برای اتاق اساتید از محل گرنت اساتید و سایر منابع تامیندر اولویت قرار دادن تامین مالی خرید تجهیزات آموزش الكترونیك -9

 مالی

كده و افزارهای مربوط به آن برای اساتید دانشبرگزاری کارگاه آموزشی در زمینه تهیه محتوای آموزش الكترونیكی وکار با نرم -2

 تعیین یكی از اساتید مسلط به تهیه محتوای الكترونیكی به عنوان مشاور در دانشكده

 های الكترونیكیهای کاهش تقلب و نحوه ارزیابی مستمر از دانشجویان در آزمونبرگزاری جلسه توجیهی روش -9

با توجه به عدم دسترسی به اینترنت در مناطق روستایی استان، الزم است اساتید درس ضمن ضبط جلسات آنالین، محتوای  -4

بارگذاری نمایند به عالوه بارگذاری منابع درسی یا فایل  LMSنیز در سامانه الكترونیكی در قالب فایل ویدیویی به صورت آفالین 

 پی دی اف جزوه نیز ضروری است.

نشجویان تواند مشارکت بیشتر دااعالم اسامی دانشجویانی که غیبت آنها در جلسات آنالین بیش از اندازه است و تذکرات الزم می -1

 به دنبال داشته باشد.

دکشنه علو -4-3 نشناسیدا  م رتبیتی و روا

نفر جامعه اعضا هیات علمی دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی بوده  21نفر از  99میزان مشارکت در پاسخ به سواالت نظرسنجی 

را به خود اختصاص داده است در ادامه تحلیل عوامل درون سازمانی و برون سازمانی ارائه گردیده  مشارکت درصد 45است که 

 است: 

لکترونیکی -4-3-1 علوم رتبیتی و روانشناسی رد آموزش ا نقاط قوت دادکشنه   مهمترین 

 انها فناوری و دانش افزایش و الكترونیكی آموزشمدیریت  سامانه با کار در اساتید از بسیاری شدن توانمند .9

 الكترونیكی اموزش سامان ارزیابی در مستمر و متعدد روشهای از اساتید استفاده .2

 الكترونیكی به حضوری روش از تدریس روش تغییر جهت در انگیزه با علمی هیات وجود .9
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 دانشكده اساتید توسط درسی محتوی رسانی بروز .4

 پرسرعت اینترنت به اساید دسترسی .1

لکترونیکی -4-3-2 نشناسی رد آموزش ا دکشنه علوم رتبیتی و روا ین نقاط ضعف دا  مهمتر

 تدریس برای لمسی تاب لپ یا نوری قلم یا و هوشمند تخته به دسترسی عدم .9

 ازمون در تقلب با مقابله های تكنیک بكارگیری عدم و دقیق کنترل عدم .2

 اساتید از برخی برای تدریس تغییر دشواری .9

 الكترونیكی آموزش حوزه در متخصص کارشناس وجود عدم .4

 محتوی تولید افزار نرم با کار در اساتید از برخی کم اشنایی .1

 الكترونیكی آموزش در مناسب و موثر مشارکت در اساتید از برخی انگیزگی بی .5

 آموزشی واحدهای تدریس کیفیت کاهش .3

لکترونیکی -4-3-3 نشناسی رد آموزش ا علوم رتبیتی و روا دکشنه  صت اهی دا ین فر  مهمتر

 الكترونیكی اموزش های برنامه استمرار امكان شدن فراهم .9

 دانشكده های هزینه کاهش .2

 ترراحت تحصیل ادامه امكان .9

 ای رایانه و اینترنتی های زیرساخت تقویت برای همگانی عزم .4

 محتوی از مجدد استفاده امكان .1

 مكان محدودیت بدون دانشجویان مشارکت امكان .5

لکترونیکی -4-3-4 نشناسی رد آموزش ا دکشنه علوم رتبیتی و روا یداهی اهی دا ین تهد  مهمتر

 آزمایشگاهی و عملی واحدهای مناسب ارائه امكان عدم .9

 دانشجویان های فعالیت همه ارزیابی و رصد بودن زمانبر .2
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 دانشجویان برای الكترونیكی اموزش امكانات نبودن فراهم .9

 اخالقی غیر های روش به عادت و الكترونیكی امتحانات در تقلب احتمال افزایش .4

 دانشجویان از برخی برای اینترنت نبودن دسترس در .1

موزش الکترونیکیراهبرداهی پیشنهادی دادکشنه  -4-3-5 نشناسی رد آ  علوم رتبیتی و ورا

 محتوی تولید افزارهای نرم با کار های دوره برگزاری طریق از اعضا توانمندسازی .9

 دانشكده در اموزشی تكنولوژی و درسی ریزی برنامه حوزه در علمی هیات اعضا جذب .2

 غیرحضوری محیط در فراگیران با تعامل چگونگی و اطالعات فناوری به دانشكده کارکنان توانمندسازی .9

 ارتباطات و اطالعات اوری فن در مدرسان آگاهی افزایش .4

 مجازی محیط با تعامل در اساتید آگاهی آگاهی افزایش و تقویت .1

  اساتید انگیزه افزایش جهت در معنوی و مادی های مشوق کردن لحاظ .5

 امتحانی تخلفات کاهش منظور به مستمر ی ها آزمون و ارزیابی مختلف روش از استفاده .3

 عملی واحدهای در دیگر دروس با جایابی و ویدیویی و نظری های روش از استفاده .1

 به مجازی های کالس به دانشجویان ورود و پرورش و اموزش سازمان ویژه به های سازمان مجازی های محیط از استفاده .1

 کارورزی منظور

 الكترونیكی آموزش از استفاده برای تخصصی های دستورالعمل بودن دسترس در .91

 الكترونیكی یادگیری سیستم از استفاده برای ها نیازمندی کردن پیدا در تسهیل .99

 الكترونیكی آموزش طریق از  مدرس توسط مفاهیم روشن بیان .92

 مشاوره زمان در مدرس بودن دسترس در و اموزشی های فعالیت درست مدیریت .99

 سیستم بودن پسند کاربر و شناختی زیبایی تقویت .94

 مناسب منوهای طریق از نیاز مورد کارویژهای تقویت .91

 بودن اطمینان قابل و امنیت سرعت، تقویت .95

 عملكرد و یادگیری ارزیابی  تجهیزات و امكانات تقویت .93



24     

 

 
ن ستانی دااگشنه س  یل ی نکم  التی و تحص  یمعاونت آموزش   و بلوچستا

 کالسی های بحث انجام و دانشجویان سایر با ارتباط برقراری امكان  نحوه و آگاهی ایجاد .91

 دانشگاه راهبردهای با اموزشی اهداف همگرایی ایجاد .91

 پشتیبان خدمات ارائه بهمراه مناسب افزاری سخت تجهیزات و ارتباطی شبكه تقویت .21

 مناسب تشویقی های دستورالعمل و قوانین تقویت .29

 دوره ذینفع و ذیربط عوامل به موقع به بازخوردهای ارائه .22

 الكترونیكی آموزش به نسبت سازمانی مناسب فرهنگ تقویت .29

 آموزشی نوین تجهیزات و ها فناوری از استفاده ترویج .24

علوم پاهی -4-4 دکشنه   دا

شود که وب میهای دانشگاه سیستان و بلوچستان محسترین دانشكدهدانشكده علوم پایه دانشگاه سیستان و بلوچستان یكی از باسابقه

شناسی و ، زمینگروه آموزشی شیمی، فیزیک 4است. در حال حاضر این داتشكده متشكل از از بدو تاسیس دانشگاه ایجاد شده

نفر  54پذیرد. تعداد اساتید شاغل در دانشكده باشد و در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا دانشجو میشناسی میزیست

 دانشجو در دانشكده علوم مشغول به تحصیلند. در جداول زیر تعداد اساتید و دانشجویان آمده است. 9939تعداد  همچنین باشد.می

 

  های دانشکده علوم به تفکیک مرتبهاساتید گروهتعداد 

  شیمی فیزیک زیست شناسی زمین شناسی

 استاد 1 - 9 -

 دانشیار 5 3 9 9

 استادیار 5 99 1 1

 مجموع 21 21 99 99

 ماخذ: معاونت آموزشی دانشكده

 های دانشکده علوم به تفکیک مقطع تحصیلیتعداد دانشجویان مشغول به تحصیل در گروه

  شیمی فیزیک زیست شناسی زمین شناسی مجموع

 دکترا 14 5 99 9 992

 کارشناسی ارشد 915 41 51 19 921
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 کارشناسی 223 919 212 993 391

 ماخذ: معاونت آموزشی دانشكده

 و 43 با فیزیک گروه بین این در. اند کرده مشارکت نظرسنجی در شرایط واجدین کل درصد 91 مجموع دردر دانشكده علوم پایه،

 مشارکت دادتع نظر از. اند داده اختصاص خود به را کمترین مشارکت و بیشترینبه ترتیب  مشارکت درصد 1 با شناسی زیست گروه

 رصدد نظر از اما دهند می اختصاص خود به را دانشگاه کل در مشارکت بیشترین مهندسی دانشكده همراه به علوم، دانشكده در

 کل البته و علوم دانشكده در نظرسنجی این در کم مشارکت. نیست مقایسه قابل شرایط واجدین از  اطالع عدم به توجه با مشارکت

انگیزگی، ؛ عدم دسترسی، بی رسانی اطالع عدم مانند: .باشد مترتب آن بر است ممكن مختلفی دالیل. باشد می توجه قابل دانشگاه،

 مجازی فضای در رسانی اطالع و رسمی مكاتبات جمله از مختلف طرق از رسانی اطالع به توجه با. عدم اطالع از اهمیت موضوع

 عمدتا که دانشگاه lms سیستم طریق از پرسشنامه دادن قرار به توجه با همچنین. باشد موجهی دلیل تواند نمی عدم اطالع رسانی مورد

 بی نظر هب عوامل مهمترین لذا. باشد ای کننده قانع دلیل تواند نمی هم دوم مورد دارند، کامل آشنایی و دسترسی آن به اساتید همه

 به رگاهیکا آموزشی معاونت طریق از دانشگاه مستحضرید که همانگونه. باشد می علمی تحلیل اهمیت از اطالع عدم و انگیزگی

 شانن خود این و بود کم نیز کارگاه این در مشارکت تعداد که کرد برگزار اقدام، از قبل را SWOT تحلیل اهمیت و معرفی منظور

 این در اسیشن زیست گروه مطلق مشارکت عدم علوم دانشكده در. باشد می ها گروه و تیدااس بین روزمرگی و انگیزگی بی دهنده

 .  شود یابی ریشه باید که است توجه قابل نطرسنجی

لکترونیکی -4-4-1 علوم پاهی رد آموزش ا ین نقاط قوت دادکشنه    مهمتر

 همتا، هب همتا ارزیابی زنده، کالس صوت، ویدئو،) درسی محتوای یاددهی در متعدد روشهای از دانشكده اساتید استفاده 

 (گفتگو تاالرهای

 آنها اطالعات فناوری دانش افزایش و الكترونیكی آموزش هایسامانه با کار در اساتید از بسیاری توانمندشدن 

 وسطت دانشكده، دانشجویان و اساتید موقع به و سریع اشكال رفع و ها نامه شیوه و ها نامه آیین موقع به رسانی اطالع 

 دانشكده تكمیلی تحصیالت و آموزشی معاونت یا ها مدیرگروه

 الكترونیكی آموزش های سامانه ارزیابی مستمر و متعدد روشهای از دانشكده اساتید استفاده 

 الكترونیكی به حضوری روش از تدریس روش تغییر جهت در انگیزه با علمی هیات وجود 
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 اساتید توسط درس هر برای بروز محتوای بانک ایجاد و دانشكده اساتید توسط درسی محتواهای بروزرسانی 

 اساتید توسط  الكترونیكی تدریس امكانات از گرفتن کمک با مصوب هایسرفصل بهتر پوشش 

 ق اند خود را با شرایط آموزش مجازی به خوبی تطبینقاط قوت دانشكده علوم بیانگر این است که غالب اساتید توانسته

رفته های پایین قرار گدهند. در نقطه مقابل برخورداری دانشجویان از سیستم مناسب و مشارکت آنها در مباحث در مرتبه

رار ق است. وجود تجهیزات مناسب در اتاق اساتید و عدم امكان تهیه آن از طرق مختلف از جمله از گرنت در انتهای لیست

 گرفته که بیانگر لزوم توجه ویژه جهت تامین گرنت به منظور تهیه لوازم مورد نیاز در آموزش الكترونی است.

لکترونیکی -4-4-2 علوم پاهی رد آموزش ا دکشنه  ین نقاط ضعف دا  مهمتر

 یمحاسبات و ریاضی ماهیت با دروس تدریس برای لمسی تاپ لپ یا نوری قلم یا و هوشمند تخته به دسترسی عدم 

 فعالیتها موقع به انجام و آموزشی محتواهای کردن دنبال در دانشكده دانشجویان انگیزگی بی 

 دانشجو با تعامل ایجاد و اشكال رفع برای الزم مقدار به برخط های کالس از استفاده عدم 

 داساتی توسط الكترونیكی های آزمون در تقلب با مقابله های تكنیک بكارگیری عدم و دقیق کنترل عدم 

 استاد توسط دانشجو مستمر ارزیابی عدم 

 ها دانشكده کارشناسان و کارمندان مهارتهای ارتقا برای الكترونیكی آموزش فرصت از استفاده عدم 

 خصوص این در مناسب واکنش عدم یا و دروس ارائه کیفیت یا کمیت بر دانشكده نظارت عدم. 

 الكترونیكی آموزش در مناسب و موثر مشارکت در دانشكده اساتید از برخی انگیزگی بی 

 نیاز مورد آموزشی محتوای تولید برای افزارها نرم با درکار اساتید از بعضی کم آشنایی 

 محور فعالیت و محور دانشجو یادگیری روشهای از استفاده و اساتید بعضی برای تدریس روش تغییر دشواری 

 نوری، قلم و هوشمند تخته جمله از الكترونیكی هایآموزش در تدریس مناسب وسایل به دسترسی عدم نتایج، به توجه با

 لومع دانشكده در ضعف نقاط و هاچالش مهمترین از دانشجویان، مناسب تعامل امكان عدم و دانشجویان انگیزگیبی

 در زشآمو هایآفت جمله از اخیر سالهای در بخصوص دانشجویان انگیزگیبی که است ذکر شایان. است شده شناخته

 هب دسترسی دانشكده این دروس ماهیت به توجه با واقع در. شودمی محسوب مجازی آموزش در صرفا نه و کلی حالت

 نقطه در. شودمی شناخته انكار قابل غیر هایاولویت از محتوا، ایجاد و مجازی های کالس برگزاری جهت مناسب امكانات
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 و مناسب ارائه امكان عدم دارد، وجود پروژه و میدانی کارگاهی، آزمایشگاهی، دروس علوم دانشكده در هرچند مقابل،

 مناسبی ارهایراهك توانمی که است واقعیت این بیانگر که است گرفته قرار ضعف نقاط لیست انتهای در پذیری آسیب

 .کرد اتخاذ مطلوب کیفیت با دروس این ارائه جهت

دکشنه  -4-4-3 صت اهی دا ین فر لکترونیکیمهمتر  علوم پاهی رد آموزش ا

 و کاغذ برق، آب، مصرف درس، کالسهای تجهیزات مانند دانشكده هایهزینه کاهش ... 

 توانمندی نمایش و آموزشی سایتهای وب در دانشكده اساتید توسط شده تهیه آموزشی محتواهای گذاری اشتراک به امكان 

 دانشگاه اساتید

 الكترونیكی آموزشهای به دانشجویان و اساتید مسئولین، نگرش تغییر 

 الكترونیكی آموزش تقویت راستای در...  و اینترنتی ای،رایانه زیرساختهای تقویت برای همگانی عزم 

 دانشكده در متاهل و شاغل دانشجویان برای ترراحت تحصیل ادامه امكان 

 پذیردمی دانشجو حضوری غیر صورت به که هاییرشته افزایش امكان. 

 تشكیل بینارو صورت به که المللی بین و ملی هایکارگاه و های¬کنفرانس در دانشكده اساتید و دانشجویان شرکت امكان 

 .شودمی

 انشگاهد توسط الكترونیكی آموزش های سامانه نیاز مورد افزاری سخت تجهیزات خرید برای مناسب بودجه تخصیص 

 آموزش در...  و جسمی ناتوانی جنسیتی، تبعیض موانع شدن رنگ کم 

 دانشكده در کشور از خارج هایدانشگاه حتی و هادانشگاه سایر اساتید از دعوت امكان 

 نگرش رتغیی تولیدی، محتواهای گذاری اشتراک به امكان ها،هزینه کاهش علوم، دانشكده اساتید نظر نقطه از هافرصت

 بخصوص متعدد هایکردهزینه لزوم به توجه با گفت بتوان شاید. باشدمی الكترونی آموزش به دانشجویان و اساتید مسئولین،

 به ها فرصت مهمترین از مجازی شیوه در هاهزینه کاهش پایه، علوم دانشكده در آزمایشگاهی و عملی دروس ارائه در

 در. هگرفت قرار اولویت در که است هایی فرصت جمله از شاغل دانشجویان ترراحت تحصیل ادامه همچنین. آیدمی شمار

 به اقدام شاغلین از بسیاری تكمیلی تحصیالت مقاطع در جمله از تحصیل ادامه داوطلب تقاضای کاهش با اخیر، هایسال
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 ادامه به قداما بیشتری فراقت با دانشجویان از دسته این که کرده فراهم را فرصت این مجازی شیوه. اندکرده تحصیل ادامه

 .  کنند تحصیل

ین -4-4-4 لکترونیکی مهمتر دکشنه علوم پاهی رد آموزش ا یداهی اهی دا  تهد

 یكدیگر کنار در دانشجویان گردآمدن امكان عدم با زندگی مهارتهای و فرهنگی رشد عدم 

 دهندمی انجام را کارشان احسن نحو به که اساتیدی برای مناسب تشویقی  سازوکارهای گرفتن درنظر عدم. 

 درس استاد توسط شده ارائه مطالب به توجه و درس کالس در دانشجویان موثر حضور رصد بودن مشكل 

 تمام در تاینترن مناسب پوشش عدم و) استان روستایی مناطق در مخصوصا مناسب سرعت با اینترنت نبودن دسترس در 

 (کشور نقاط

 هافرم رسای و دفاع صورتجلسه امضای و تنظیم امكان عدم و غیرحضوری صورت به دفاع جلسات برگزاری در نظمیبی 

 دارد ریاضی و محاسباتی ماهیت که دروسی تدریس بودن مشكل. 

 الكترونیكی آموزش استمرار صورت در دانشكده و دانشگاه جایگاه و رسالت تضعیف و ماهیت تغییر 

 است عملی و کارگاهی صورت به آنها دروس بیشتر که هاییرشته در متقاضی وجود عدم 

 الكترونیكی آموزش در کارگاهی و آزمایشگاهی و عملی واحدهای مناسب ارائه امكان عدم 

 هایمهارت و فرهنگی رشد عدم: از عبارتند علوم دانشكده اساتید دیدگاه از الكترونی هایآموزش تهدیدهای ترینمهم

 دسترسی معد و دهندمی انجام را خود کار احسن نحو به که اساتیدی برای تشویقی وکارهای سازکار نگرفتن به ، زندگی

 لمی،ع آموزشهای بر عالوه دانشجویان که کندمی فراهم را انامك این حضوری آموزش واقع در. مناسب سرعت با اینترنت

 نكهای بر عالوه مجازی های آموزش. روند پیش خانواده از نسبی استقالل سمت به و گیرند فرا نیز را زندگی هایمهارت

 نیز ارانهمك تالش به توجه عدم طرفی از. آیدمی شمار به فرهنگی تعامالت در جدی تهدیدی بردمی ازبین را فرصت این

 است. گرفته قرار علوم دانشكده اساتید توجه مورد که است تهدیدی
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لکترونیکی -4-4-5 دکشنه علوم پاهی رد آموزش ا  راهبرداهی پیشنهادی دا

 گرفته قرار WT ربع در و دانشگاه به نزدیک بسیار مذکور ماتریس پایه علوم دانشكده خارجی - داخلی عوامل ماتریس با توجه به 

 .است

 تهدید و عفض نقاط رتبه تفاوت به توجه با حال این با. است تهدیدها اثر حذف برای ضعف نقاط کاهش راهبرد بیانگر هنقط این

 . شود متواتر است ممكن متفاوتی راهبردهای دانشگاه، کل به تسبت

 راستا این در. نوری قلم و هوشمند تخته جمله از الكترونیكی هایآموزش در تدریس مناسب وسایل به دسترسی امكان ایجاد -9

 .شود ایجاد آموزشی محتوای تولید جهت مجهز دفاتری دانشكده در که شودمی پیشنهاد

 نشجویاندا به تحصیلی بورس اعطای جمله از  مناسب های مشوق اعطای طریق از یادگیری مشتاق و انگیزه با دانشجویان جذب -2

 .پایه علوم

 هک ایگونه به حضوری های آموزش و مجازی هایآموزش از تلفیقی صورت به میدانی و کارگاهی آزمایشگاهی، دروس ارائه -9

 .شود دیگر طرف از دانشجویان بین و سو یک از دانشجویان و اساتید بین تعامل ایجاد باعث

 .شاغلین به حضوری غیر های دوره ارائه و آموزش -4

 ارائه انشگاهد از خارج عالقمندان به را خود آموزشی محتوای بتوانند اساتید که ایگونه به آموزشی اینترنتی پایگاه یک ایجاد -1

 .دهند

 مجازی های آموزش در که اساتیدی از دسته آن به معنوی و مادی هایمشوق اعطای و اساتید مجازی آموزش هایفعالیت رصد -5

 .کنندمی وظیفه انجام فعاالنه

 دادکشنه ریاضی، آمار و علوم کاویپمرت -4-5

ریاضی در مقاطع  گروه آموزشی ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر است که گروه 9دانشكده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر متشكل از 

کامپیوتر فقط در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو های آمار و علوم کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، و گروه

که در  عضو هئیت علمی تمام وقت )بدون احتساب اعضای هیئت علمی مامور به تحصیل 91پذیرند. در این دانشكده در مجموع می

كده مشغول به تحصیل رشته دانش 9دانشجو در هر 151 اند( مشغول به تدریس و پژوهش بوده و تعداد نظر سنجی شرکت نداشته 

 باشند که جزییات بیشتر در جداول زیر ارائه شده است.می
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 های آموزشی دانشکده  ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر به تفکیک مرتبه علمیتعداد اساتید گروه

 علوم کامپیوتر آمار ریاضی مرتبه  /  رشته

 0 0 2 استاد

 0 0 9 دانشیار

 4 1 51 استادیار

 4 1 22 مجموع

 ماخذ: معاونت آموزشی دانشكده

 های آموزشی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر به تفکیک مقطع تحصیلیتعداد دانشجویان مشغول به تحصیل در گروه

 مجموع علوم کامپیوتر آمار ریاضی مقطع  /   رشته

 53 1 1 53 دکتری

 959 41 91 19 کارشناسی ارشد

 991 11 11 949 کارشناسی

 ماخذ: معاونت آموزشی دانشكده  

نفر  94 تعداد عضو هئیت علمی دانشكده  91  بلوچستان از و سیستان دانشگاه الكترونیكی آموزش SWOT تحلیل سنجی نظر در

 ز اطالعتواند ناشی امی نظرسنجی این اعضای هئیت علمی دانشكده در نسبتا کم مشارکت .اندداشته از اعضا مشارکت %41معادل 

 ضعیف و عدم اطالع از اهمیت موضوع باشد. رسانی

 آمار ریاضی، دانشكده علمی هیئت عضو 94 تعداد بلوچستان و سیستان دانشگاه الكترونیكی آموزش SWOT تحلیل سنجی نظر در

 آموزش( T) تهدیدهای و( O) فرصت ،(W) ضعف (،S) قوت نقاط بندی رتبه از حاصل نتایج. اندداشته مشارکت کامپیوتر علوم و

 .است زیر صورت به اول اولویت 1 بر مبتنی دانشكده در الكترونیكی

لکترونیکی -4-5-1 ویپمرت رد آموزش ا علوم کا ین نقاط قوت دادکشنه ریاضی، آمار و   مهمتر

 تاالرهای همتا، به همتا ارزیابی زنده، کالس صوت، ویدئو،) درسی محتوای یاددهی در متعدد های روش از دانشكده اساتید استفاده.9

 (گفتگو

 الكترونیكی آموزش های سامانه ارزیابی مستمر و متعدد روشهای از دانشكده اساتید استفاده .2

 اساتید توسط درس هر برای بروز محتوای بانک ایجاد و دانشكده اساتید توسط درسی محتواهای رسانی بروز.9



31     

 

 
ن ستانی دااگشنه س  یل ی نکم  التی و تحص  یمعاونت آموزش   و بلوچستا

 ها گروه دیرم توسط دانشكده، دانشجویان و اساتید موقع به و سریع اشكال رفع و ها نامه شیوه و ها نامه آیین موقع به رسانی اطالع.4

  دانشكده تكمیلی تحصیالت و آموزشی معاونت یا

 آنها اطالعات فناوری دانش افزایش و الكترونیكی آموزش های سامانه با کار در اساتید از بسیاری شدن توانمند .1

 دهدمی نشان انبلوچست و سیستان دانشگاه قوت مهمترین نقاط و آمار و علوم کامپیوترریاضی،  دانشكده قوت مهمترین نقاط مقایسه

دانشكده برابر  1و  4های دانشگاه و اولویت 1الی  9های دقیقا برابر اولویت ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشكدهاولویت اول  9 که

دهنده هماهنگی خوب نظرات همكاران دانشكده با جمع لویت اول نشاناو 1دانشگاه می باشند که این یكسانی در  2و 9های اولویت

دی موارد وجود بنهایی در اولویتهای دانشكده تفاوتبندی کلی نظرات همكاران دانشگاه می باشد، منتهی بنا به ماهیت کار و رشته

 دارد.

ین نقاط ضعف دادکشنه ریاضی، آمار و علوم کاویپمرت رد آموزش ا -4-5-2  لکترونیکیمهمتر

 و دانشكده رد دانشجویان و اساتید بین تعامل کاهش به توجه با رساله و نامه پایان مانند پژوهشی واحدهای کیفیت پذیری آسیب .9

 دانشجو سنوات افزایش

 الكترونیكی آموزش در مناسب و موثر مشارکت در اساتید از برخی انگیزگی بی .2

 درس استاد توسط دانشجویان مفید و موثر حضور رصد عدم .9

 نیاز مورد آموزشی محتوای تولید برای افزارهای نرم با کار در اساتید از بعضی کم آشنایی .4

 محاسباتی و ریاضی ماهیت با دروس تدریس برای لمسی تاپ لپ یا نوری قلم یا و هوشمند تخته به دسترسی عدم .1

 دهدمی نشان تانبلوچس و سیستان ضعف دانشگاه مهمتین نقاط و علوم کامپیوتر ریاضی، آمار و ضعف دانشكده مهمترین نقاط مقایسه

اولویت اول نقاط ضعف دانشگاه نیز می باشندکه این مسئله  1جزو  ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشكده 1و  2، 9های اولویت که

  مكاران دانشگاه است.دهنده مشابهت خوب نظرات همكاران دانشكده با جمع بندی کلی نظرات هنشان

صت -4-5-3 ین فر لکترونیکیمهمتر ویپمرت رد آموزش ا علوم کا دکشنه ریاضی، آمار و   اهی دا

 دانشكده در بحرانی شرایط در الكترونیكی آموزش های برنامه استمرار امكان شدن فراهم .9

 حضوری های همایش از کمتر بسیار های هزینه با الكترونیكی صورت به المللی بین و ملی های همایش ها، کارگاه برگزاری امكان .2
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 نیروهای وسطت آن پشتیبانی و دانشگاه الكترونیكی آموزش های سامانه برای مستقل افزاری نرم و افزاری سخت تجهیزات وجود .9

 سازمان درون

 اهدانشگ توسط الكترونیكی آموزش های سامانه نیاز مورد افزاری سخت تجهیزات خرید برای مناسب بودجه تخصیص .4

 .شود می شكیلت وبینار صورت به که المللی بین و ملی های کارگاه و ها کنفرانس در دانشكده اساتید و دانشجویان شرکت امكان .1

 دهدمی نشان تانبلوچس و سیستان های دانشگاهمهمترین فرصت و ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر های دانشكدهمهمترین فرصت مقایسه

های دانشگاه نیز می باشندکه این مسئله اولویت اول فرصت 1جزو  ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشكده 1و  2، 9های اولویت که

 دهنده مشابهت خوب نظرات همكاران دانشكده با جمع بندی کلی نظرات همكاران دانشگاه است.نشان

ید -4-5-4 ین تهد لکترونیکی اهی دادکشنه ریاضی، آمارمهمتر علوم کاویپمرت رد آموزش ا  و 

 آموزش در غیراخالقی های روش به دانشجویان بعضی کردن عادت و الكترونیكی امتحان در تقلب احتمال افزایش .9

 (کشور نقاط مامت در اینترنت مناسب پوشش عدم و) استان روستایی مناطق در مخصوصا مناسب سرعت با اینترنت نبودن دسترس در .2

 مانند) آنان رایب تحصیل انگیزه کاهش و دانشجویان از بخشی برای الكترونیكی آموزش از استفاده امكانات حداقل نبودن فراهم .9

 (مناسب تاپ لپ یا هوشمند گوشی نداشتن

 الكترونیكی آموزش در کارگاهی و آزمایشگاهی عملی، واحدهای مناسب ارائه امكان عدم .4

 .دارد ریاضی و محاسباتی ماهیت که دروسی تدریس بودن مشكل .1

 دهدمی نشان نبلوچستا و سیستان مهمترین تهدیدهای دانشگاه و ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر مهمترین تهدیدهای دانشكده مقایسه

ه این مسئله باشند کاولویت اول تهدیدهای دانشگاه نیز می 1جزو  ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشكده  4الی  9های اولویت که

 دهنده مطابقت باالی نظرات همكاران دانشكده با جمع بندی کلی نظرات همكاران دانشگاه دارد.نشان

لکترونیکی -4-5-5 علوم کاویپمرت رد آموزش ا دکشنه ریاضی، آمار و  پیشنهادی دا  راهبرداهی 

 تاپ لپ یا نوری قلم یا و هوشمند تخته جمله از) دروس ماهیت به توجه با الكترونیكی آموزش مناسب ابزارهای نمودن فراهم .9

 اساتید برای( لمسی

 پژوهشی گرنت محل از الكترونیكی آموزش الزم وسایل و ابزار تهیه اجازه .2
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 از دسته ینا تشویق هدف با اندکرده عمل خوب بسیار الكترونیكی آموزش مقوله در که همكارانی از( مختلف انحائ به)تقدیر .9

  همكاران سایر در انگیزه ایجاد و همكاران

 (وریحض آموزش زمان در حتی)ایرانی غیر متقاضیان برای مجازی صورت به تكمیلی تحصیالت های دوره برگزاری و ایجاد .4

نی  -4-6 نسا بیات و علوم ا  دادکشنه اد

نفر عضو هیأت علمی دانشكده ادبیات و علوم انسانی یعنی  44نفر از  99آموزش الكترونیكی تعداد  SWOTدر نظر سنجی تحلیل 

 اعضا مشارکت داشته اند.    % 1/21حدود 

 نتایج حاصل از رتبه بندی نقاط قوت ، فرصت ها، و تهدیدهای آموزش الكترونیكی در این دانشكده به شرح زیر است:

نقاط قوت آم  -4-6-1 ین  نیمهمتر نسا علوم ا بیات و  لکترونیکی رد دادکشنه اد  وزش ا

 آموزش الكترونیكی و افزایش دانش فناوری اطالعات آنها مدیریت توانمند شدن بسیاری از اساتید در کار با سامانه های  (9

 دسترسی به اینترنت پرسرعت در اتاق کاراساتید  (2

اساتید و دانشجویان دانشكده، توسط ع اشكال سریع و به موقن نامه ها و شیوه نامه ها و رفع ییاطالع رسانی به موقع آ (9

 مدیرگروه ها یا معاونت آموزشی و تحصیالت تكمیلی دانشكده

 های متعدد و مستمر ارزیابی سامانه های آموزش الكترونیكی استفاده اساتید دانشكده از روش (4

 وجود سالن سمعی بصری با تجهیزات مناسب آموزش الكترونیكی در دانشكده (1

دهد آموزش الكترونیكی توانسته است سطح آشنایی اساتید با سامانه ها و نرم افزارهای مربوط به آموزش نتایج نشان می (5

 الكترونیكی را ارتقاء دهد. این امر با وجود بستر اینترنت مناسب سرعت بیشتری یافته است. 

 اند. اعمال کردهای عالوه بر این اساتید در روش تدریس خود اصالحات قابل مالحظه (3

 در تحلیل نقاط قوتی که کمترین امتیاز را کسب کرده است می توان چنین نتیجه گرفت: (1

عدم وجود تجهیزات مناسب در اتاق کار اساتید مانع بزرگی در گسترش و ارتقاء آموزش الكترونیكی می باشد عالوه براین 

ات کمک آموزشی معضل کمبود امكانات را دو چندان کرده توانمندی پایین اساتید در جذب گرنت و نتیجتاً خرید تجهیز
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یابیم دانشجویان این دانشكده نیز از امكانات مناسب مانند گوشی و لپ تاپ است. این معضل زمانی تشدید می یابد که در می

 در جهت شرکت در کالس های آموزشی برخوردار نیستند.

لکترونیکی رد د  -4-6-2 ین نقاط ضعف آموزش ا نیمهمتر نسا بیات و علوم ا  ادکشنه اد

 دنبال کردن محتواهای آموزشی و انجام به موقع فعالیتها بی انگیزگی دانشجویان دانشكده در (9

 کاهش کیفیت تدریس واحدهای آموزشی با توجه به کاهش تعامل  بین دانشجویان با اساتید و سایر همكالسیها (2

ان در دانشكده دانشجوی و رساله با توجه به کاهش تعامل بین اساتید و آسیب پذیری کیفیت واحدهای پژوهشی مانند پایان نامه (9

 و افزایش سنوات دانشجو

 كنیک های مقابله با تقلب در آزمون های الكترونیكی توسط اساتیدتعدم کنترل دقیق و عدم بكارگیری  (4

 در هر درس آماده نبودن سازوکار استفاده از دانشجوی حل تمرین و دستیار آموزشی (1

 حلیل نقاط ضعف آموزش الكترونیكی در دانشكده ادبیات و علوم انسانی می توان نتایج زیر را نام برد: در ت

بی انگیزگی دانشجویان در پیگیری و مطالعه محتواهای آموزشی و انجام به موقع تكالیف مانع بزرگی در پیاده سازی آموزش 

جب کاهش بیند این امر موالكترونیكی تعامل بین دانشجو و استاد لطمه میباشد. از طرفی از آنجا که در آموزش الكترونیكی می

کیفیت تدریس گردیده است. افت کیفیت تدریس دامن گیر واحدهای پژوهش نیز شده است. بدین معنا که پایان نامه ها و رسانه 

عف آموزش ره می برد. یكی دیگر از نقاط ضهای دانشجویان در نتیجه ی سطح پایین تعامل بین استاد و دانشجو، از کیفیت کمتری به

الكترونیكی عدم امكان برگزاری آزمون های الكترونیكی براساس امنیتی استاندارد می باشد. به دلیل آشنایی مقدماتی اساتید با آموزش 

 الكترونیكی بحث تقلب در امتحان چالشی جدی در آن است.

لکترونیکی رد د -4-6-3 صت اهی آموزش ا ین فر نیمهمتر نسا علوم ا بیات و  دکشنه اد  ا

 امكان تماشای چندباره رسانه های دیداری و شنیداری ذخیره شده در سامانه آموزش الكترونیكی توسط دانشجویان (9

امكان برگزاری کارگاهها ،همایش های ملی و بین المللی به صورت الكترونیكی با هزینه های بسیار کمتر از همایش های  (2

 حضوری

 برخی واحدها یاجلسات بصورت مجازی توام با آموزش حضوریامكان ارائه  (9
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 فراهم شدن امكان استمرار برنامه های آموزش الكترونیكی  در شرایط بحرانی در دانشكده (4

برخط و غیر برخط برای ارتقاء توانمندی اساتید در کار با سامانه های آموزش الكترونیكی  امكان برگزاری کارگاههای (1

 توسط دانشگاه

آنجا که نظام آموزشی مدرن در حال تحول و گسترش به سوی آموزش الكترونیكی می باشد، بررسی فرصت های از 

آموزش الكترونیكی در دانشكده ادبیات، آغاز چنین حرکتی را نشان می دهد. برخالف کالس های حضوری که دانشجو 

ی دیداری و شنیداری به صورت برخط و برون ی فایل هاامكان دسترسی به محتوای آموزشی کالس درس را ندارد، تهیه

خط در آموزش الكترونیكی فرصت با ارزشی را برای دانشجویان جهت دسترسی به محتواهای آموزشی فراهم نموده است. 

افزون براین آموزش الكترونیكی موجب گردیده است که بسیاری از چالش های مالی و تدارکاتی جهت برگزاری کارگاه 

حذف شود و در نتیجه به پویایی علمی و پژوهشی اساتید و دانشجویان سرعت چشمگیری بخشیده است. در  ها و همایش ها

ی پسا کرونا در جهت ارتقاء آموزش حضوری مفید واقع گردد. ی آموزش الكترونیكی می تواند در دورهنهایت تجربه

ی دانشكده است تا در مدیریت بحران هایی که ی گرانبهایی برای آموزش تجربهبحران حاصل از شرایط کرونا در حوزه

 تواند امر آموزشی را دچار خلل نماید، به کار گرفته شود.می

نی -4-6-4 نسا علوم ا بیات و  دکشنه اد لکترونیکی رد دا یداهی آموزش ا ین تهد  مهمتر

 مامتو عدم پوشش مناسب اینترنت در )در دسترس نبودن اینترنت با سرعت مناسب مخصوصا در مناطق روستایی استان  (9

 (نقاط کشور

       الكترونیكی و عادت کردن بعضی دانشجویان به روشهای غیر اخالقی در آموزش افزایش احتمال تقلب در امتحان (2

برای  کاهش انگیز تحصیل  فراهم نبودن حداقل امكانات استفاده از آموزش الكترونیكی  برای بخشی از دانشجویان و (9

 (  انند نداشتن گوشی هوشمند یا لپ تاپ مناسبم)آنان

     عدم امكان ارائه مناسب واحدهای عملی و آزمایشگاهی و کارگاهی در آموزش الكترونیكی (4

  برق، اینترنت و یا خرابی دستگاه و تجهیزات مخصوصا درهنگام برگزاری امتحانات شكالت تكنولوژی مانند قطعم (1

باشد. بلوچستان و وسعت آن عامل مهمی در نامطلوب بودن کیفیت اینترنت و دسترسی به آن می موقعیت جغرافیایی استان سیستان و

این امر آموزش الكترونیكی را به ویژه برای دانشجویان بومی با مشكل مواجه ساخته است . تهدید دیگری که آموزش الكترونیكی 
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می تواند در امر آموزش ایجاد نماید، به پایین آمدن ضریب امنیت آزمون های آن بر می گردد. این امر می تواند به گسترش فرهنگ 

 در جامعه دامن بزند.  "همیار تقلب"ناپسند 

شن است دهد. رو سطح نسبی درآمد پایین خانواده ها در استان رغبت دانشجویان جهت استفاده از آموزش الكترونیكی را کاهش می

اری از ی آن برای بسیکه بهره بردن از آموزش الكترونیكی نیازمند داشتن وسایلی همچون گوشی و لپ تاپ می باشدکه تهیه

 دانشجویان این استان معضلی حل نشدنی است. 

امر  زمان می باشد. این اخالق و فرهنگ آموزش الكترونیكی موضوعی جدید و نوپاست و برای ریشه دواندن در جامعه نیازمند گذر

 ی آموزشی استاندارد باشد. خود می تواند چالشی مهم در شرایط فعلی برای ارائه

نی رد آموزش الکترونیکی -4-6-5 نسا علوم ا بیات و   راهبرداهی پیشنهادی دادکشنه اد

به  الكترونیكی و همچنین حرکتآموزش مدیریت ارتقا سطح آشنایی اساتید و دانشجویان با نرم افزارهای آموزشی و سامانه  (9

 سوی استفاده حرفه ای از این سامانه با برگزاری کارگاه ها یا تهیه ی کلیپ های آموزشی

دعوت از متخصصان حوزۀ آموزش الكترونیكی جهت آموزش نحوۀ ایجاد جذابیت در محتوای آموزش الكترونیكی و نحوۀ  (2

 زم به اساتید جهت مقابله با هرگونه تقلب و تخلف در آزمون های مجازیصحیح افزایش تعامل با دانشجویان و ارائه آموزش ال

وضع مقررات و شیوه نامه های سنجیده برای جلوگیری از کاهش کیفیت فعالیت های پژوهشی دانشجویان و اجرای قانونمند و  (9

 جدی آن ها

ش راهم ساختن بستر مناسب جهت ارائه آموزتالش در جهت تجهیز اتاق کار اساتید با سیستم های به روز و کارآمد به منظور ف (4

 الكترونیكی

معدن   دادکشنه -4-1  صنعت و 

گروه آموزشی مهندسی  9های مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، متشكل از یكی از دانشكدهصنعت و معدن بعنوان دانشكده 

 94دانشجو می پذیرد. تعداد اساتید شاغل در دانشكده باشد که در مقطع کارشناسی معدن، مهندسی صنایع و مهندسی کامپیوتر می

مشغول به تحصیل می باشند. در جداول زیر تعداد اساتید و صنعت و معدن دانشجو در دانشكده  211تعداد  همچنین باشد.نفر می

 آمده است. به تفكیک گروه های تحصیلی دانشجویان
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  ک مرتبهبه تفکیصنعت و معدن های دانشکده تعداد اساتید گروه

ت زیس مهندسی کامپیوتر پایه و عمومی 

 شناسی

  مهندسی معدن مهندسی صنایع

 استادیار 4 2 2 1

 مربی 1 9 1 1

 مجموع 4 9 2 1

 ماخذ: معاونت آموزشی دانشكده

 صنعت و معدن های دانشکده تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل در گروه

  مهندسی معدن مهندسی صنایع مهندسی کامپیوتر مجموع

 کارشناسی 51 52 31 211

 ماخذ: معاونت آموزشی دانشكده

صنعت و معدن یعنی   دانشكده علمی هیات عضو نفر 94از  نفر 5 تعداد الكترونیكی آموزش SWOT تحلیل نظرسنجی در

آموزش  های تهدید و ها فرصت ضعف، قوت، نقاط بندی رتبه از حاصل نتایح .اند داشته مشارکت اعضا درصد  49حدود 

 .است زیر صورت دانشكده صنعت و معدن به در الكترونیكی

ین  -1 -4-1 معدن رد آموزش  قوت دادکشنه نقاطمهمتر لکترونیکی صنعت و    ا

 همتا ارزیابی زنده، کالس صوت، ویدئو،( درسی محتوای یاددهی در متعدد روشهای از دانشكده اساتید استفاده (9

 )گفتگو تاالرهای- همتا، به

 دانشكده، دانشجویان و اساتید موقع به و سریع اشكال رفع و ها نامه شیوه و ها نامه آیین موقع به رسانی اطالع (2

 آموزشی و تحصیالت تكمیلی معاونت یا ها مدیرگروه- توسط

 اساتید توسط تدریس الكترونیكی امكانات از گرفتن با کمک مصوب های سرفصل بهتر پوشش (9

 آنها اطالعات فناوری دانش افزایش و الكترونیكی آموزش های سامانه با کار در اساتید از بسیاری توانمندشدن (4

 الكترونیكی آموزش های سامانه ارزیابی مستمر و متعدد روشهای از دانشكده اساتید استفاده (1

 الكترونیكی به حضوری روش از تدریس روش تغییر جهت در انگیزه با علمی هیات وجود (5

دانشجویان  ارزیابی و کنند می استفاده درسی محتوای آموزش درمختلفی  روشهای از اساتید که دهد می نشان نتایج (3

 بخش سكونت الكترونیكی ) به دلیل  کالسهای در دانشجویان مناسب مشارکتدر حالیكه بطور مستمر انجام می شود. 
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 برخط ها کالس در آنها مشارکت نو دور افتاده استا  مناطق روستایی در دانشكده از دانشجویان این توجهی قابل

 پایین می باشد(

 دانشجویان از زیادی )تعداد ... و تاپ لپ گوشی، مانند مناسب امكانات از دانشكده بیشتردانشجویان برخورداری (1

 باشند( می الكترونیكی آموزش های کالس در جهت شرکت مناسب گوشی و تاپ لب رایانه، فاقد دانشكده

ین -2 -4-1 معدن رد نقاطمهمتر لکترونیکی آموزش ضعف دادکشنه صنعت و    ا

 محاسباتی و ریاضی ماهیت با دروس تدریس برای لمسی تاپ لپ یا نوری قلم یا و هوشمند تخته به دسترسی عدم (9

 اساتید توسط الكترونیكی های آزمون در تقلب با مقابله های تكنیک بكارگیری عدم و دقیق کنترل عدم (2

 هایهمكالس سایر و اساتید با دانشجویان بین تعامل کاهش به توجه با آموزشی واحدهای تدریس کیفیت کاهش (9

 اساتید از بعضی کم آشنایی درس هر در آموزشی دستیار و تمرین حل دانشجوی از استفاده کار سازو نبودن آماده (4

 نیاز مورد آموزشی محتوای تولید برای افزارها نرم با درکار

 فعالیتها موقع به انجام و آموزشی محتواهای کردن دنبال در دانشكده دانشجویان انگیزگی بی (1

 در و امكان انجام تقلب محاسباتی ماهیت با دروس تدریس برای نوری قلم یا و هوشمند تخته مانند امكاناتی کمبود (5

 سامانه دانشكده مشكلی در برگزاری کالس ها در  می باشند. اساتید دانشكده اساتید های دغدغه از آنالین امتحانات

LMS  آموزشی ندارند. محتوای  تهیه و 

ین  -3 -4-1 صتمهمتر معدن رد فر لکترونیکی  آموزش اهی دادکشنه صنعت و   ا

 دانشجویان توسط الكترونیكی آموزش سامانه در شده ذخیره شنیداری و دیداری های رسانه چندباره تماشای امكان (9

 وبینار صورت به که المللی بین و ملی های کارگاه و کنفرانسهای در دانشكده اساتید و دانشجویان شرکت امكان (2

 .شود تشكیل می

 به تمایلی مسافت بعد دلیل به تاکنون شاید که دانشكده در کشور خارج و داخل از بیشتر دانشجوی جذب امكان (9

 زاهدان را نداشتند تحصیل در
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 و کشور نقطه هر از مكانی موقعیت محدودیت بدون درس کالس در دانشكده اساتید و دانشجویان شرکت امكان (4

 دانشجویان و اساتید برای تردد کاهش هزینه

 آموزش های سامانه با کار در اساتید توانمندی ارتقاء برای برخط غیر و برخط کارگاههای برگزاری امكان (1

 دانشگاه الكترونیكی توسط

 پذیرد می دانشجو حضوری غیر صورت به که هایی رشته افزایش امكان (5

 همایش از کمتر بسیار های هزینه با الكترونیكی صورت به المللی بین و ملی های همایش کارگاهها، برگزاری امكان (3

 های حضوری

 الكترونیكی آموزشهای به دانشجویان و اساتید مسئولین، نگرش تغییر (1

 روز شبانه ساعات طول در کالس برگزاری مناسب ساعت انتخاب پذیری انعطاف (1

 آموزشهای  سامانه اساتید در توسط آموزش الكترونیكی فرصت استفاده مجدد دانشجویان از فایل های قرار داده شده

، جذب دانشجویانی که قبال به دلیل بعد مسافت تمایلی به تحصیل در این دانشكده را نداشتند را فراهم ساخته است.  یالكترونیك

 با الكترونیكی صورت ملی به و المللی بین های کنفرانس و کارگاهها در اساتید و دانشجویان شرکت همچنین امكان

  .است شده فراهم حضوری های همایش از کمتر بسیار های هزینه

ید -4 -4-1 ین تهد معدن رد  مهمتر دکشنه صنعت و  لکترونیکی  آموزش اهی دا  ا

 در اینترنت مناسب پوشش عدم و(استان روستایی مناطق در مخصوصا مناسب سرعت با اینترنت نبودن دسترس در (9

 )کشور نقاط تمام

 امتحانات برگزاری درهنگام مخصوصا تجهیزات و دستگاه خرابی یا و اینترنت برق، قطع مانند تكنولوژی مشكالت (2

 یكدیگر کنار در دانشجویان گردآمدن امكان عدم با زندگی مهارتهای و فرهنگی رشد عدم (9

 .دهند می انجام را کارشان احسنت نحو به که اساتیدی برای مناسب تشویقی سازوکارهای گرفتن درنظر عدم (4

 الكترونیكی آموزش در کارگاهی و آزمایشگاهی و عملی واحدهای مناسب ارائه امكان عدم (1

 است عملی و کارگاهی صورت به آنها دروس بیشتر که هایی رشته در متقاضی وجود عدم (5

 الكترونیكی یادگیری و یاددهی در اخالق گسترش جهت باالدستی های برنامه وجود عدم (3
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 آموزشی نوین فناوریهای از استفاده به مربوط عالی آموزش مقررات و قوانین در ضعف (1

 اینترنت در هنگام برگزاری امتحانات، عدم برق و  قطع مانند تكنولوژی عدم دسترسی اینترنت با سرعت مناسب ، مشكالت

 نحو به که اساتیدی برای مناسب تشویقی سازوکارهای گرفتن درنظر زندگی دانشجویان و عدم مهارتهای و فرهنگی رشد

مهم ترین تهدید های آموزش الكترونیكی هستند که مورد توجه اساتید دانشكده صنعت  دهند از می انجام را کارشان احسنت

 و معدن قرار گرفته اند.

معدن رددادکشنه  پیشنهادی راهبرداهی -4-1-5 موزش صنعت و  لکترونیکی آ  ا

 اجازه استفاده از گرنت پژوهشی جهت تهیه تجهیزات آموزش الكترونیكی مورد نیاز اساتید (9

بارگزاری فایل های ویدئویی آفالین، منابع و جزوات درسی در سامانه  جهت استفاده دانشجویان ساکن در مناطق  (2

 را دارند. تدسترسی به اینترن روستایی و دورافتاده که مشكل

تهیه با هدف ارتقاء مهارت های فنی اساتید در  الكترونیكی آموزش با مرتبط آموزشی کارگاههای برگزاری تداوم (9

 و آموزش الكترونیكی محتوای الكترونیكی
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ق و کاویپمرت -4-1  دادکشنه رب

 علمی هیات عضو 24 میان از. است توجه قابل پرسشنامه تكمیل در کامپیوتر و برق دانشكده علمی هیات اعضای مشارکت میزان

 جموعم نمره به دانشكده نهایی مجموع نمره بودن نزدیک به توجه با. اند نموده تكمیل را پرسشنامه  %31  وکامپیوتر، برق دانشكده

 برای یشنهادیپ راهبردهای به کامپیوتر و برق دانشكده پیشنهادی راهبردهای نتایج، در معیار انحراف بودن کوچک و دانشگاه نهایی

 از یبعض در که دهد می نشان تهدیدها و ها فرصت قوت، و ضعف نقاط دقیق مقایسه وجود، این با. است نزدیک دانشگاه مجموعه

 خواهیم اشاره آنها به ادامه در که دارد وجود دانشگاه در همكاران نظر متوسط با دانشكده این اعضای نظر بین معناداری تفاوت موارد

 دیدگاه تفاوت سپس. پردازیم می کامپیوتر و برق دانشكده در تهدیدها و ها فرصت ضعف، و قوت نقاط اولویت معرفی به ابتدا. کرد

 بخش این در را دانشكده راهبردهای نهایت در و کرده واکاوی را ها الویت در دانشگاه مجموعه همكاران با دانشكده همكاران های

 .  نماییم می ارائه

لکترونیکی -4-1-1 ق و کاویپمرت رد آموزش ا قوت دادکشنه رب  نقاط 

 آنها اطالعات فناوری دانش افزایش و الكترونیكی آموزش هایسامانه با کار در اساتید از بسیاری توانمندشدن (9

 درسی محتوای یاددهی در متعدد روشهای از دانشكده اساتید استفاده (2

 الكترونیكی آموزش های سامانه ارزیابی مستمر و متعدد روشهای از دانشكده اساتید استفاده (9

 اساتید توسط درس هر برای بروز محتوای بانک ایجاد و دانشكده اساتید توسط درسی محتواهای بروزرسانی (4

 سال دینچن از دانشكده در مجازی هایرشته وجود علت به اساتید از تعدادی الكترونیكی صورت به تدریس زمینهپیش (1

 قبل

 ها نامه شیوه و ها نامه آیین موقع به رسانی اطالع (5

 اساتید کار اتاق در پرسرعت اینترنت به دسترسی (3

 الكترونیكی به حضوری روش از تدریس روش تغییر جهت در انگیزه با علمی هیات وجود (1

 اساتید توسط  الكترونیكی تدریس امكانات از گرفتن کمک با مصوب هایسرفصل بهتر پوشش (1

 وترکامپی مثل الكترونیكی آموزش کمک تجیهزات خرید برای آن از استفاده و گرنت جذب در اساتید توانمندی (91

 دانشكده در الكترونیكی آموزش مناسب تجهیزات با بصری سمعی سالن وجود (99
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 الكترونیكی کالسهای در دانشجویان مناسب مشارکت (92

 الكترونیكی آموزش جهت دانشكده در اساتید اتاق در مناسب تجهیزات وجود (99

 ... و تاپ لپ گوشی، مانند مناسب امكانات از دانشكده دانشجویان بیشتر برخورداری (94

 دانشكده در که هدد می نشان بلوچستان و سیستان دانشگاه قوت نقاط اولویت و کامپیوتر و برق دانشكده قوت نقاط اولویت مقایسه

 این اساتید زیرا ود،شمی محسوب باالیی اولویت با قوت نقطه "الكترونیكی صورت به تدریس زمینه پیش داشتن" کامپیوتر، و برق

 از لكترونیكیا آموزش شدن گیرهمه از قبل است، داشته اطالعات فناوری با رشته این دروس که بیشتری سنخیت دلیل به دانشكده

. اندکردهمی ستفادها الكترونیكی صورت به شده تولید محتوای مدیریت و بارگذاری برای الكترونیكی آموزش مدیریت سامانه امكانات

 با انطباق و سعهتو در تسریع برای خود قوت نقطه این از دانشكده اساتید دانشگاه، در الكترونیكی آموزش گیریهمه از بعد رو، این از

   .اندبرده بهره جدید آموزشی سیستم

 تدریس امكانات زا گرفتن کمک با مصوب هایسرفصل بهتر پوشش" برای ایچندرسانه ابزار از استفاده بودن متداول ترتیب، همین به

 و ارگذاریب برای آماده ایچندرسانه محتوای اساتید که است شده باعث الكترونیكی، آموزش شدن گیرهمه از قبل "الكترونیكی

 آموزش توسعه ونبد و با هاسرفصل بهتر پوشش در محسوسی تغییر رو، این از باشند، داشته آماده را الكترونیكی آموزش در استفاده

  .است ترپایین اهدانشگ در آن اولویت به نسبت کامپیوتر، و برق دانشكده در قوت نقطه این اولویت و است نشده ایجاد الكترونیكی

 برای اجتماعی، هایشبكه از استفاده خصوصا متعدد، هایروش از حضوری آموزش معمول روال در دانشكده که این به توجه با

 روال این در غییریت موجب الكترونیكی آموزش از استفاده گسترش است، کردهمی استفاده هانامهشیوه و هانامهآیین اخبار، بروزرسانی

 برخوردار هااولویت رسای به نسبت تری-پایین اولویت با قوت نقطه یک کامپیوتر و برق دانشكده در مورد این رو، این از. است نگردیده

 .   است

لکترونیکی -4-1-2 ق و کاویپمرت رد آموزش ا دکشنه رب  نقاط ضعف دا

 مهمترین نقاط ضعف به ترتیب اولویت به صورت زیر است.

 اتیمحاسب و ریاضی ماهیت با دروس تدریس برای لمسی تاپ لپ یا نوری قلم یا و هوشمند تخته به دسترسی عدم (9

 فعالیتها موقع به انجام و آموزشی محتواهای کردن دنبال در دانشكده دانشجویان انگیزگی بی (2

 ها دانشكده کارشناسان و کارمندان مهارتهای ارتقا برای الكترونیكی آموزش فرصت از استفاده عدم (9
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 ها یهمكالس سایر و اساتید با دانشجویان بین  تعامل کاهش به توجه با آموزشی واحدهای تدریس کیفیت کاهش (4

 وی به مسئولیتها واگذاری و دانشكده در الكترونیكی آموزش خصوص در متخصص کارشناس وجود عدم (1

 در شجویاندان و اساتید بین تعامل کاهش به توجه با رساله و نامه پایان مانند پژوهشی واحدهای کیفیت پذیری آسیب (5

 دانشجو سنوات افزایش و دانشكده

 درس هر در آموزشی دستیار و تمرین حل دانشجوی از استفاده سازوکار نبودن آماده (3

 رمحو فعالیت و محور دانشجو یادگیری روشهای از استفاده و اساتید بعضی برای تدریس روش تغییر دشواری (1

  شده برگزار هایکارگاه در مشارکت در دانشكده اساتید تمایل عدم (1

 استاد توسط دانشجو مستمر ارزیابی عدم (91

 دانشجو با تعامل ایجاد و اشكال رفع برای الزم مقدار به برخط های کالس از استفاده عدم (99

 درس استاد توسط دانشجویان مفید و موثر حضور رصد عدم (92

 نیاز مورد آموزشی محتوای تولید برای افزارها نرم با درکار اساتید از بعضی کم آشنایی (99

 .خصوص این در مناسب واکنش عدم یا و دروس ارائه کیفیت یا کمیت بر دانشكده نظارت عدم (94

 الكترونیكی آموزش در مناسب و موثر مشارکت در دانشكده اساتید از برخی انگیزگی بی (91

 دانشجویان های پیام به اساتید پاسخگویی عدم (95

 نقطه به نداد اهمیت دانشگاه، در ضعف نقاط و کامپیوتر و برق دانشكده در ضعف نقاط بندیاولویت در بزرگ تفاوت یک

 نقطه این .است "هادانشكده کارشناسان و کارمندان هایمهارت ارتقا برای الكترونیكی آموزش فرصت از استفاده عدم" ضعف

 نیروی بیشتر وریبهره به دانشكده این دیدگاه از آن کردن برطرف و است مهم بسیار کامپیوتر و برق دانشكده دیدگاه از ضعف

 زیادی تعداد زا دانشكده که باشد این به مربوط بخشی شاید دانشگاه، و دانشكده در دیدگاه تفاوت این دلیل. انجامدمی انسانی

 و عملی هایجنبه تقویت به شایانی کمک ایشان آزمایشگاهی های¬مهارت ارتقا و است برخوردار آزمایشگاه کارشناس

 فرآیندها وناتوماسی به دارد، که هاییرشته ماهیت واسطه به کامپیوتر و برق دانشكده این، بر عالوه. کرد خواهد دروس کاربردی

 هایحوزه در چه و پژوهش و آموزش حوزه در چه اتوماسیون تحقق در کارشناسان و کارکنان آموزش و دهدمی اهمیت بسیار

 . دهد ارتقا را دانشگاه و دانشكده اداری سازوکار تواندمی انبارداری و مالی
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 برخی گیزگیانبی" و "نیاز مورد آموزشی محتوای تولید برای افزارهانرم با درکار اساتید از بعضی کم آشنایی" ضعف نقطه دو

 مقایسه در وتر،کامپی و برق دانشكده اساتید دیدگاه از  "الكترونیكی آموزش در مناسب و موثر مشارکت در دانشكده اساتید از

 آموزش با رکامپیوت و برق رشته سنخیت نیز امر این دلیل. شوندنمی محسوب مهم ضعف نقاط جزو دانشگاه، اساتید دیدگاه با

 .است الكترونیكی

صت  -4-1-3 ق و کاویپمرت رد آموزش الکترونیکیفر دکشنه رب  اهی دا

 دانشجویان توسط الكترونیكی آموزش مدیریت سامانه در شده ذخیره درسی محتوای چندباره تماشای امكان (9

 کم هزینه با الكترونیكی صورت به المللی بین و ملی همایشهای و کارگاهها برگزاری امكان (2

  وبیناری هایکارگاه و کنفرانسها در دانشكده اساتید و دانشجویان شرکت امكان (9

 بعد هایترم در شده ذخیره مطالب و ویدیوها استفاده امكان (4

 حضوری آموزش با توام مجازی بصورت جلسات یا واحدها برخی ارائه امكان (1

 الكترونیكی آموزشهای به دانشجویان و اساتید مسئولین، نگرش تغییر (5

 دانشكده در بحرانی شرایط در  الكترونیكی آموزش هایبرنامه استمرار امكان شدن فراهم (3

 دانشكده در کشور از خارج هایدانشگاه حتی و ها دانشگاه سایر اساتید از دعوت امكان (1

 به مایلیت مسافت بعد دلیل به تاکنون شاید که دانشكده در کشور خارج و داخل از بیشتر دانشجوی جذب امكان (1

 .نداشتند زاهدان در تحصیل

 آموزش های سامانه با کار در اساتید توانمندی ارتقاء برای برخط غیر و برخط های کارگاه برگزاری امكان (91

 دانشگاه توسط الكترونیكی

 آنها سازیتجاری و شده آماده محتواهای از مجدد استفاده امكان (99

 و ورکش نقطه هر از مكانی موقعیت محدودیت بدون درس کالس در دانشكده اساتید و دانشجویان شرکت امكان (92

 دانشجویان و اساتید برای تردد هزینه کاهش

 .پذیردمی دانشجو حضوری غیر صورت به که هاییرشته افزایش امكان (99

 دانشگاه توسط الكترونیكی آموزش های سامانه نیاز مورد افزار سخت خرید برای مناسب بودجه تخصیص (94
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 روز شبانه ساعات طول در کالس برگزاری مناسب ساعت انتخاب پذیریانعطاف (91

 ذخیره مطالب و ویدیوها استفاده امكان" فرصت که دهدمی نشان دانشگاه و کامپیوتر و برق دانشكده در اهمیت با هایفرصت مقایسه

 مورد تربیش کامپیوتر و برق دانشكده در "آنها سازیتجاری و شده آماده محتواهای از مجدد استفاده امكان" و "بعد هایترم در شده

 استفاده برای ار زمینه که است دانشكده در دروس از بسیاری در غیربرخط محتوای تولید از ناشی فرصت این. است گرفته قرار توجه

 هایرمت در است ممكن دارد، وجود دانشجو و استاد بین که تعامالتی خاطر به برخط هایکالس که آنجا از. است نموده فراهم مجدد

 اهمیت از د،انکرده اجرا برخط صورت به را خود دروس که هاییدانشكده در هافرصت این نباشد، استفاده قابل مجدد صورت به بعدی

 .است برخودار کمتری

 تردد زینهه کاهش و کشور نقطه هر از مكانی موقعیت محدودیت بدون درس کالس در دانشكده اساتید و دانشجویان شرکت امكان"

 عملی وسدر و هاآزمایشگاه وجود. شودنمی محسوب تاملی قابل فرصت کامپیوتر و برق دانشكده در "دانشجویان و اساتید برای

 نظر از باالیی اولویت در فرصت این که است شده باعث طلبد،می را دانشجو فیزیكی حضور که کامپیوتر و برق هایرشته در متعدد

 .نگیرد قرار دانشكده

 دانشكده یدگاهد از "دانشگاه توسط الكترونیكی آموزش هایسامانه نیاز مورد افزارسخت خرید برای مناسب بودجه تخصیص" فرصت

 در افزارسخت زا برخورداری تاثیر از دانشكده این اساتید که است شناختی امر، این دلیل. است شده تلقی بااهمیت کامپیوتر و برق

  .دارند الكترونیكی آموزش توسعه

 رفمص درس، کالسهای تجهیزات مانند دانشكده هایهزینه کاهش" مورد در دانشگاه و دانشكده دیدگاه مورد در بزرگی تفاوت

 ،است شدهمی پرداخت دانشگاه توسط هزینه این عمده بخش چون دانشكده، دیدگاه از. خوردمی چشم به "... و کاغذ برق، آب،

 جای در را هشد جوییصرفه هزینه بتواند که دهدنمی قرار دانشكده اختیار در را توجهی قابل فرصت اقالم، این در جوییصرفه عمال

 جمله آن از. است کرده تحمیل دانشكده به را دیگری هایهزینه خود الكترونیكی آموزش که این عالوه به. نماید مصرف دیگری

 .کرد اشاره ضدعفونی و بهداشتی مواد مصرف افزایش به توانمی

لکترونیکی  -4-1-4 یداهی دادکشنه ربق و کاویپمرت رد آموزش ا  تهد

 موزشآ در اخالقی غیر روشهای به دانشجویان بعضی کردن عادت و الكترونیكی امتحان در تقلب احتمال افزایش (9

 الكترونیكی آموزش در کارگاهی و آزمایشگاهی و عملی واحدهای مناسب ارائه امكان عدم (2
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 اساتید توسط دانشجویان فعالیتهای همه ارزیابی و رصد بودن زمانبر (9

 استان روستایی مناطق در مخصوصا مناسب سرعت با اینترنت نبودن دسترس در (4

 یكدیگر کنار در دانشجویان گردآمدن امكان عدم با زندگی مهارتهای و فرهنگی رشد عدم (1

 برای صیلتح انگیز کاهش و دانشجویان از بخشی برای  الكترونیكی آموزش از استفاده امكانات حداقل نبودن فراهم (5

  آنان

 متحاناتا برگزاری درهنگام مخصوصا تجهیزات و دستگاه خرابی یا و اینترنت برق، قطع مانند تكنولوژی مشكالت (3

 آموزشی نوین فناوریهای از استفاده به مربوط عالی آموزش مقررات و قوانین در ضعف (1

 الكترونیكی یادگیری و یاددهی در اخالق گسترش جهت باالدستی هایبرنامه وجود عدم (1

 .اندکرده ایجاد اختالل دانشجویان آموزش امر در و اند نبوده فعال که اساتیدی با جدی برخورد عدم (91

 .دهندمی انجام را کارشان احسنت نحو به که اساتیدی برای مناسب تشویقی  سازوکارهای گرفتن درنظر عدم (99

 الكترونیكی آموزش استمرار صورت در دانشكده و دانشگاه جایگاه و رسالت تضعیف و ماهیت تغییر (92

 است عملی و کارگاهی صورت به آنها دروس بیشتر که هاییرشته در متقاضی وجود عدم (99

 درس استاد توسط شده ارائه مطالب به توجه و درس کالس در دانشجویان موثر حضور رصد بودن مشكل (94

. است "یداسات توسط دانشجویان هایفعالیت همه ارزیابی و رصد بودن زمانبر" کامپیوتر و برق دانشكده نظر از جدی تهدید یک

 بودن مستمر و الكترونیكی آموزش در دانشجو و استاد بین تعامالت حجم افزایش از ناشی دانشجو هایفعالیت ارزیابی بودن زمانبر

 بود خواهدن میسر مدت طوالنی در که است بسیار وقت صرف مستلزم شود، انجام صحیح نحو به بخواهد اگر مهم این. هاستارزیابی

 کیفی افت ها،ارزیابی استمرار از شدن کاسته و دانشجو و استاد تعامالت حجم کاهش با وگرنه شود، اندیشیده آن برای تمهیدی باید و

 پایبندی عدم امر، این دلیل شاید. است شده گرفته جدی کمتر دانشگاه، سطح در تهدید این. خوردمی رقم الكترونیكی آموزشی

 یک را آن و دیده آسیب کمتر امر این بودن زمانبر معضل از رو، این از. است بوده مستمر ارزیابی و دقیق رصد به اساتید از بعضی

 .اندنكرده تلقی جدی تهدید

 دانشجویان وزشآم امر در و اندنبوده فعال که اساتیدی با جدی برخورد عدم " کامپیوتر و برق دانشكده اساتید دید از بعدی مهم تهدید

 یک در. تاس آموزشی سیستمی هر الزامات از صحیح صورت به وظیفه انجام و شناسیمسئولیت. باشدمی ".اندکرده ایجاد اختالل
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 آن رو، این از د،بیننمی اداری عدالت برقراری عدم از بیشتری آسیب روحی نظر از شناسوظیفه کاردان اساتید سالم، آموزشی سیستم

 .کنندمی تلقی تریجدی تهدید را

دکشنه پیشنهادی راهبرداهی -4-1-5 ق دا لکترونیکی آموزش رد کاویپمرت و رب  ا

 با پارسا مشاور و راهنما اساتید بین اساتید شخصی مجازی اتاقهای بوسیله وبیناری منظم مشاوره جلسات برگزاری پیشنهاد .9

 جلسه طالبم مرور برای جلسات ضبط. آن دستاوردهای و پارساها علمی سطح افزایش برای مربوطه تكمیلی تحصیالت دانشجویان

 .شود می پیشنهاد نیز

 ها العیهاط و آموزشی امور به مربوط های پیام ارسال برای ها گروه مدیران و آموزشی معاونین به ارتباطی لینک اختصاص .2

 انتخاب که باشند شده تقسیم مختلف های گروه به ورود سال و تحصیلی مقطع حسب بر دانشجویان ارتباطی لینک آن در که طوری به

 فرهنگی مایندهن با مرتبط های فعالیت و فرهنگی و آموزشی های اطالعیه کلیه گونه بدین. باشد الوصول سهل پیام دریافت مخاطب

 . باشد می دانشجویان به ارسال قابل دانشكده

 ضوع دانشجویان کلیه آن در که دانشكده های گروه و آموزشی معاون به هردانشكده معرفی نام به درس یک اختصاص .9

 . شود می داده قرار گرایش و رشته معرفی برای ثابتی های فایل و هستند

 .امتحانی تخلفات از جلوگیری و کاهش برای دانشجو هر برای امتحانی سوالهای سازی اختصاصی .4

  اساتید گرنت محل از غیره و هدست و نوری قلم مثل آموزشی کمک تجهیزات تهیه .1

 ارینوشت تجهیزات: شامل مجازی، آموزش مناسب امكانات به دانشگاه در موجود کالسهای یا اساتید کار اتاق تجهیز .5

 ... و مناسب نورپردازی و دوربین و میكروفون مانند پایه مجازی آموزش تجهیزات ،...( و نوری قلم) مجازی

  کالسها در شده ضبط فایلهای حجم کاهش برای ویدئو کدینگ پیشرفته سیستم اندازی راه .3

 .کنندمی برگزار آفالین بصورت فقط و ترکیبی غیر بصورت را خود هایدرس که همكارانی با جدی برخورد .1
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تحلیل  -5
 SWOTجمع بندی راهبرداهی مستخرج از 

 

 آموزش بمناس ابزارهای بودن فراهماین که تمامی دانشكده ها اولویت اول خود در ارتقا آموزش الكترونیكی را با توجه به  -9

محل  كی ازیشود ضمن تسهیل قوانین و فرایند خرید تجهیزات آموزش الكترون، پیشنهاد میانداعالم نموده الكترونیكی

ه نحوی در نظر باختصاص داده شده مبلغ  گرنت اعضای هیات علمی) با توجه به عدم کفایت مبلغ در نظر گرفته شده قبلی(

مورد نیاز، مثل قلم نوری و سیستم صوتی مناسب، برای عضو هیات علمی تجهیزات حداقل گرفته شود که امكان خرید 

 فراهم شود.

ترونیک در حال حاضر و حتی در دوران پساکرونا، الزم است ساختار سازمانی واحد با توجه به جایگاه جدید آموزش الك -2

آموزش الكترونیكی مورد بازنگری قرار گرفته و نیروی انسانی فنی مناسب مورد نیاز آن با تربیت نیروهای مستعد دانشگاه 

 و یا جذب نیروی متخصص تامین شود.

ا تجهیز ها، نسبت به ارتقاء امكانات یی درسی الكترونیكی در دانشكدهضمن بررسی زیر ساخت موجود برای تولید محتوا -9

تواند دپارتمان ها اقدام شود. در سطح باالتر دانشگاه میاتاق سمعی بصری با تجهیزات مناسب برای تولید محتوا در دانشكده

 اندازی نماید.تولید محتوی با امكانات مناسب راه

هادی های پیشنهای مساله محور )به عنوان مثال طرحت دانشگاه برای فراخوان طرحپیشنهاد می شود لینكی در وب سای -4

های حوزه آموزشی( در نظر گرفته شود. عنوان طرح به همراه توضیحات مربوطه به خروجی و خواسته های طرح کارگروه

ترم ه و یا توسط اساتید محدر این لینک بارگذاری می شود. این طرح ها می تواند به نیروهای متخصص برون سپاری شد

دانشگاه به صورت پارسای تقاضا محور تعریف و اجرا شود. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای طرح نیز می تواند کارگروه 

 SWOTپیشنهاد دهنده طرح  و یا حوزه پژوهشی دانشگاه باشد. در این راستا، طرح های پیشنهادی مساله محور در مطالعه 

 شگاه به صورت زیر ارائه می گردد:آموزش الكترونیكی دان
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ها و دانشگاه فایده تقویت و گسترش زیر ساختهای مشارکتی آموزش الكترونیكی در سطح دانشكده -الف: تحلیل هزینه 

ترش کمیت تواند در گسو همچنین تقویت توان اساتید با فراهم نمودن امكانات و تجهیزات مورد نیاز اساتید و نقشی که می

 .وزش الكترونیكی داشته باشدو کیفیت آم

( ایجاد پایگاه اینترنتی برای ارائه محتوای آموزشی الكترونیكی Business planتهیه طرح تجاری ) ب: امكان سنجی و

های دروس با کیفیت، با برند دانشگاه سیستان و بلوچستان، برای دانشجویان سراسر کشور، به منظور شناخته شدن پتانسیل

 دانشگاه ، ارتقای رتبه و جایگاه دانشگاه، و درآمدزایی 

 کالسها در شده ضبط فایلهای حجم کاهش برای ویدئو کدینگ پیشرفته سیستم اندازی راه ج:

 LMS سیستم بودن پسند کاربر و شناختی زیبایی تقویت د:

 شناسی پارساها در آموزش الكترونیكی و راهكارهای کاهش آسیبه: آسیب

 و: آسیب شناسی تقلب در آموزش الكترونیكی از دیدگاه دانشجویان و راهكارهای کاهش آسیب

د بانک ویدیوها و کارگاههای آموزشی در زمینه آموزش الكترونیک و تولید محتوا در سامانه ال ام اس، با توجه به وجو -1

اطالع رسانی الزم برای افزایش میزان بهره برداری اعضای هیات علمی از بانک صورت گیرد، خصوصا آن دسته از 

مطلوبی در بخش توانمندهای مرتبط با آموزش اعضای هیات علمی که بنا بر ارزیابی انجام شده در پایان ترم امتیاز 

 الكترونیكی کسب نمی کنند به استفاده از این کارگاه ها و ویدیو ها ترغیب گردند.   

با توجه به این که آموزش الكترونیكی در خیلی از زمینه های آموزشی و پژوهشی تحوالت چشمگیری را ایجاد کرده و  -5

وزشی مستمر در خصوص آشنایی با این تحوالت و نحوه تطبیق با آنها برگزار خواهد کرد، نیاز هست که دوره های آم

های آموزشی نباید محدود به هفته پژوهش و دهه سرآمدی آموزش باشد و می تواند به سایر زمینه هایی شود. این کارگاه

 د زیر پیشنهاد می شود: که اعضای هیات علمی در آن نیاز به بالندگی دارند، نیز اطالق شود. در این راستا، موار

  تقویم برگزاری کارگاهها و سخنرانی ها به صورت ثابت و منظم، مثال حداقل هر دو هفته یكبار، شكل گیرد. هر گروه

 آموزشی می تواند برگزاری یک یا دو کارگاه را در طول سال پیگیری نماید. 

  عطا تدریس الكترونیكی به آن دسته از اعضای هیات علمی ابرای تدریس ترکیبی در دوران پسا کرونا، اولویت استفاده از

شود که سطح قابل قبولی از مهارت آموزش الكترونیكی را بر اساس شرکت در کارگاهها کسب نموده و یا نمره ارزیابی 

 تدریس الكترونیكی باالیی را احراز نموده باشند.

  دوره ها وکارگاههای برگزار شده در سامانهTCR  گواهی شرکت در کارگاه ها در سامانه گلستان به صورت ثبت شده و

 خودکار وارد گردد. 
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  اسب منقید آموزشی یا پژوهشی در احتساب امتیاز کارگاهها برداشته شود و ارائه کارگاههای آموزشی نیز از امتیاز

 .گرددبرخوردار 

 شود.ی کارشناسان آزمایشگاه پیشنهاد میسازهای آزمایشگاهی برابرگزاری کارگاه در زمینه معرفی و استفاده از شبیه 

امه نهر سال در دهه سرآمدی آموزش، اساتید برتر سرآمد در آموزش الكترونیكی نیز معرفی شوند. الزم است شیوه -3

 انتخاب استاد سرآمد آموزش الكترونیكی نیز تهیه و اطالع رسانی شود.

 ،های صنفی، نهادها و خیرینهایی مانند کانونشكلباهمكاری و مدیریت معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی و ت  -1

 این به و هستند شناسایی شوند محروم مناسب همراه گوشی مثل الكترونیكی آموزش امكانات حداقل از که دانشجویانی

 کمک مالی شود. دانشجویان از دسته

ل دارند اندازی شود و اساتیدی که تمایشود سامانه پیامكی اعالم غیبت کالسی دانشجو در سامانه گلستان راهپیشنهاد می -1

 غیبت دانشجویان را ثبت نمایند به در سامانه گلستان غیبت را ثبت نمایند.

ه ال ام در سامان درس طرح با همراه را خود مستمر ارزیابی شیوه اساتیدتحصیلی، همراه با ارائه طرح درس،  ترم ابتدای در -91

 . تا دانشجویان بتوانند آمادگی و برنامه ریزی الزم برای مدیریت زمان خود را کسب نمایند دننمای مشخصاس 

به منظور تقویت فرآیند مشاوره های دانشجویی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، اتاق مجازی برای هر عضو هیات   -99

نده با دانشجو در آن تعبیه گردد. در حال حاضر، علمی در سامانه ال ام اس راه اندازی شده و لینک وبیناری برای ارتباط ز

ای شود ضمن اطالع رسانی مجدد و فرهنگ سازی، زمینهمی این امكان برای برخی از اساتید فراهم شده است. پیشنهاد

 جازیم تاقهایا با دانشجویان تحصیالت تكمیلی بوسیله وبیناری منظم مشاوره جلسات فراهم شود تا اساتید اقدام به برگزاری

شود. برای اساتیدی که از این خدمات استفاده می پارساها علمی سطح خویش  نمایند. این راهكار باعث افزایش شخصی

 کنند نیز سیاستهای تشویقی در نظر گرفته شود.می

 اقدام درسی نابعم الكترونیكی نسخقانونی  تامین به نسبت دانشگاه مرکزی موجود،کتابخانه شرایط به توجه با   -92

 .دهد قرار دانشجویان اختیار در و نماید
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