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 ر محترمسردبی

 هگا وظفگ دانشگاا  دیاسات Covid-19 یماریبا ورود ب

 انیدانشگوظ یابیگو ارز سیتدر یهاتیفعال هیشدند تا کل

 یتمگگاو وگگهی. در نتنگگدیبرگگگرار نما نیگگصگگظرآ لنارا بگگه

 یعمل -یتئظر یهااز کاس یو بخش یتئظر یهاکاس

داد   قیگتطب (دیگ)سگاوانه نظ یلوظزش ووگاز طیوح یبرا

 یهگاکاس یکاردروان یکه برا ظدب یبار نیولا نیا شد.

 نیو همچن دیاسات یبرا یاتیشد و توربیبرگرار و نیلنا

به همرا  داشته اسگت و بگدون شگز از  انیدانشوظ یبرا

، هگگر دانشگگاا  بگگه دنبگگار در  توربگگه یسگگازوان دگا یگگد

 یریادگیگتظاند بگه عنگظان یچه وو کش  لن ییدانشوظ

 .ظد، خظاهد بحفظ شظد ند یدر ل نیلنا

 یدروس تئظر یچه تماوچنان انیدانشوظ دگا یاز د

 که از قبگ  یدر همان ساعاآ برناوه درس یعمل -یو تئظر

شگد در یانوگا  وگ نیشد  بظد، به صظرآ لنا یزوانبند

 باشد. رگذاریتظانست تاثیلنان و ر یزوان و انا تیریود

 

 ژ یگگوه بگگ یعملگگ یواحگگدها یبرگگگرار نگگهیدر زو

در  یو وگگداخاآ دروگگان یحرکگگت دروگگان یهگگازیگتکن

 یچگگه وگگا قگگادر بگگه برگگگرارچنگگان اخگگتا آ روان قطعگگاً

 و نگاآیو انوا  تمر ماریب یشد  برا یسازهیشب یهاکاس

 انیدانشگوظ ینیبال یهاوهارآ شبردیدرپ میبظدیها ویابیارز

را با پنج  نیکاس لنا زیوثار  ان. به عنظمیبظد تروظفق

وجظد دارد که  اریباز زی. در هر اتاق دیاتاق تصظر کن

 شگد  یسازهیشب ماریشد  است. هر ب یسازهیشب ماریب زی

 یکاردروگگان یدانشگگوظ زیگگ یاقگگهیدق 02هگگر جلسگگه در 

 یابیکند. دانشوظ وظف  است ضمن انوا  ارزیواقاآ و

دهد.  هیرا ارا ینیهمرا  با استد ر بال یخظد، برناوه دروان

 یهگاساخت ریبه ز ازین یانمظنه نینچ یبرگرار دیتردیب

 .(1)وناسب دارد

هر چند  یقدرآ عضان یابیارز  یاز قب یدر دروس
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 یریتصظ دئظیو ایو  یافرار لوظزشنر  زیفقدان وجظد 

 کاوا وشهظد بظد.

در  یکگارلوظز" یواحگدها یدر خصظص برگگرار

 بهتر دگانگرنیبا تظجه به استقبار کم خدوت گ رین "عرصه

 ای شد  یسازهیشب یهاتر به سمت کاسعیاست هر چه سر

 ی( و تظانبخشTelehealth) اآ ساوت از دوراستفاد  ازخدو

چراکه بگا  .(0،3)میی( حرکت نماTelerehabilitation) از دور

 یهگگازیگگنیتظانخگگظا  از حضگگظر در کل ،یوجگگظد پانگگدو

 دروان چهگر  رین ارید یو از سظ د یاوتناع ورز یتظانبخش

 تیبا رعا یحت ستیتظانخظا  و هم تراپ یبه چهر  هم برا

 خظاهد داشت. ییبا  سزیر یهداشتب یهاپروتک 

 نگد یدر ل "در عرصه یهایکارلوظز "نهیچه در زولن

 یبگیترک یریادگیگاست که وطرح شگظد، اسگتفاد  از  ازین

(Blended Learningو )ارجگ  بگه  یکردیباشد که روی

 "یهگاکگه اکثگر لوگظزشییجگا. از لن(4)دیلیحساب و

 کر وابسته بهدر ورا انیدانشوظ "در عرصه یهایکارلوظز

 Covid-19 یماریو با وجظد ب ردیپذیصظرآ و یستیبهر

وظففنگد بگا  ایگاند اعا  شد   یتعط ای رین یستیوراکر بهر

ادغا  لوگظزش  نیبنابرا ،ندینما تیفعال تیدرصد فرف 12

 شیتظاند در افگرایو یو سنت یبا لوظزش حضظر نیلنا

 .(1)وظثر باشد یکاردروان انیدانشوظ تیوهارآ و کفا

باز   زیدر  یدر کاردروان راآییتغ نیجاکه ااز لن

 دیگخاص انوا  شد  است با طیکظتا  و تحت شرا یزوان

 جیو نتگا یریادگیگ طیوح ریتأث ند ،یدر ل یریگمیتصم یبرا

 یریپذمیکه تعم میتا وتظجه شظ م،یریرا در نظر با یریادگی

 ییاست. از سظ رفتهیصظرآ پذ یکاردروان انیدانشوظ یبرا

. میها گا  برداریبردن نابرابر نیدر جهت از ب دیبا ارید

 ایگ انگهیکگه بگه را یکاردروگان انیبه عنظان وثگار دانشگوظ

شگظند، یاز لوظزش وحرو  و ندارند یدرخانه دسترس نترنتیا

کگگه  یهناگاو Covid-19در بحگگران  ژ یگوظضگظع بگگه و نیگا

و  انگهیبگه را یدسترسگ یبگرا نیاریجگا یهگانگهیاکثر گر

 ،یعمگظو یهگادر دسترس نباشد، وانند کتابخانگه رنتنتیا

 ها قاب  تظجه است.نتیکاف ایدانشاا   یهاسیپرد

  نیدر ا یکاردروان انیومکن است دانشوظ نیهمچن
 

 ،یمگیخگظد تنظ یهگاچظن وهگارآ ییهابا چالش طیشرا

وظاجه شگظند چگرا کگه بگا وجگظد  ر یزوان و انا تیریود

هگا دچگار وشگک  یریگررناوهها و بنیروت اد،یز اآیتعط

 داریگاز درس پد یو دور ییجگدا یخظاهد شد و به نظع

 ،یستایو شا یسظاد فناور  یاز قب ییهاگردد. چالشیو

 یبگگرا یکیتکنظلگگظ  یدگیگگچیو پ یکیتکنظلگگظ  تیگگکفا

از نکگاآ  یکاردروگان دیاسگات ریو ن یکاردروان یدانشوظ

  شناخت و وهارآ استفاد  از هر انداز رای. ز(5)وهم است

 رغبت بگه لوگظزش شیتر باشد عاو  بر افراشیب یتکنظلظ 

 تگرشیب یلوظزش وواز یااستفاد  از انظاع نر  افراره ،یوواز

 بهتر خظاهد بظد. رین یلوظزش یوحتظاها هیو به دنبار لن ارا

صظرآ هب یادر دور  ی، لوظزش کاردروانانیدر پا

 یکاردروگان انیو دانشوظ دیساترفته است. ا شیپ یوواز

هگا را بگا قالگب ها و برناوهتظانند دور یاند که ونشان داد 

دهند و بدون شز هر دو گگرو   قیتطب نیو لنا یوواز

کسگب کگرد  و  طیوحگ نیقاب  انتقار را در ا یهاوهارآ

شگظد کگه یوحقگق وگ یاور در صگظرت نیخظاهند کرد و ا

 ز  فراهم شظد.  یاهساختریشد  فظق و ز انیوطالب ب

 یلوظزشگ یهگاکظلگظ یدر کظر یراتیی ز  است تغ دیشا

 یبگرا یلوظزش ووگاز یهاکظلظ یکظر ایگردد و  وادیا

در خصگظص دروس  نیشگظد. همچنگ یطراح یکاردروان

 یبگظو یدئظهایگافرارهگا و وو ساخت نر  یطراح ،یعمل

 کنند  باشد.کمز اریتظاند بسیشد  و یساز

 نیگکگه ا دیداشگته باشگ ادی  است به حار،  ز نیبا ا

 ز   نیاتفگاق افتگاد، بنگابرا عیسگر اریبه صظرآ بسگ رییتغ

 شیبگر شگظاهد را در پگ یوبتن کردیاست در لوظزش، رو

 یوکسب وهارآ بگرا ی، چرا که اوکان لوظزش عملمیریبا

 وظاجه است. ییهایبا کاست یطیشرا نیدانشوظ در چن

شگظد چگه   ز  است تا وشگخ  یوتعدد قاآیتحق

 شگرفتیاز پ تیتظاند درحمایو ینیو لنا یوواز یهاوؤلفه

 وگظثر یدر کاردروان ینیبال یهاتیها و کفادانش، وهارآ

 ریپگذانعطگا  دیگبا میلوگظختCovid-19 یماریباشد. از ب

از دور  یبگه سگمت تظانبخشگ دیتر باعیو هر چه سر میباش

 .مییحرکت نما
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