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 به نام خداوند جان و خرد
 

 

در مقابله با کشور آموزش عالی  ها و راهبردهای نظامسیاست

 گیری کروناهمه
 

 مقدمه

ها یماریترین بترین و کشندهنظران یکی از مهممهیب و مخرب شیوع ویروس کرونا که به نظر صاحب ةپدید

بب جان سکه  کردمقایسه م در آغاز قرن بیست ای اسپانیاییزنآولبا بروز آنفتوان میفقط  رااست  21در قرن 

 انسان شد. نفر ن میلیو 35 بیش از باختن

را  ای که حضور خوداست به گونه اربرخورد باالیی العادهضریب انتقال فوق از19-بیماری ویروسی کووید

 ان برایر و پنهآشکابه شکلی گمان پیامدهای احتمالی زیادی را بیرساند و میسرعت درهمه جا به اثبات به

 نهادها از جمله نهاد دانشگاه و مراکز آموزش عالی در پی دارد.  همۀ

 برناند بهستعی نهادهای جم ةهای آموزشی از جمله نظام آموزش عالی کشور در زمرنظاماز آنجایی که

های جمعیتن ر بیی تعاملی و ارتباطی دهاترین میدانشان از وسیعهای آشکار و پنهانها و کارویژهمأموریت

 ارند. رخورددهندگان خدمات دانشجویی بعلمی، کارکنان و ارائه هیئتدانشجویان، اعضای خود یعنی هدف

های شگاهیگر دانشده از دشواهد ارائهها و که گزارششده، چنانتدابیر انجام ها وتالش یرغم تمامبه ،در نتیجه

اسی که اقتصادی و سیوانی، ر-های فرهنگی، اجتماعینهاد دانشگاه در زمینه د،ندهواهی میجهان نیز گ

جود ی قبل ود کارهاکارها در امتدا ادامۀ امکان ومواجه خواهد بود با وقفه های خود را دارند تنیدگیدرهم

 ندارد. 
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افراد  تککت زندگی و تیذهناست که در  یغریبتام و  ةدیپدشیوع ویروس کرونا به مثابه  ۀمسئل ،افزون بر این

 نفوذ پیدا کرده و اذهان و اعیان اجتماعی را مشغول خود ساخته است. جامعه

 ةزمر پژوهی آن را درسیاست ةشناسان حوزکه مسئله است یو چندوجه دهیچیپ یرخداد به عبارتی دیگر، 

 ند. آورمیبه شمار مسائل بدخیم 

ورد مماعی گذاری عمومی و اجتهای سیاستدر حوزهدیل چنین مسائلی عموماً جویی در باب حل و تعچاره

 گیرد. گذاران قرار میتوجه و اهتمام عالمان و سیاست

ر آنها بابرام  از بهکه همچنان نیاست های اختیارشده و راهبرد هاای از سیاستمجموعه ةاین نوشتار دربردارند

رایط شاین  های مترتب بررساندن هزینهآمده و به حداقل به منظور گذار از شرایط پیش و اردضرورت د

زی ضای مجاف های عرصۀگیری از ظرفیتهتر و بهرگشایی، بازآرایی و ورود به مسیرهای تازهسخت و نیز افق

 شود. میهای نوین آموزشی هستند مطرح بر فناوریهای نوین آموزش الکترونیک که مبتنیو شیوه

های ها و مأموریتپژوهشی جهت حفظ و استمرار فعالیتمؤسسات آموزشی و  هپرپیداست که مجموع

 ند.   قرار دهآنها را در دستور کار خود  بایدخود

 ها و راهبردهای عمومیالف( سیاست

 ه کمکببایستی میکه تاکنون عمل کرده است  گونههماننظام آموزش عالی کشور نباید تعطیل شود بلکه  .1

ها و مههای نوین آموزشی و تعریف برناکارگیری شیوههفضای مجازی و ب سوی بازآرایی و چرخش به

 و راهبری شود.روز تقویت به، روزآنها در فعالیت

 نکردرج رصه خازدایی و از عهای تازه، خرافهگشایی و نوآوری، بصیرت و بینش شهروندان، افقدرکتقویت . 2

 ارندثیقی ندوناسب تگرایی نسبت و جمعی، عدالت، آزادگی و واقعحیانی، انسانی، خرد و هایهر آنچه با آموزه

 . از ضروریات است

الت حفظ تحرک و پویایی و مباد ،فنی-های نظری و عملیمرزهای دانش در حوزه به سویتالش و حرکت  .3

 ؛واجب است یفراملّعلمی 
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 ف واکسنی و کشنیل به شناسای ها و مراکز پژوهشی و فناوری نهایت مساعی خود را دردانشگاهالزم است  .4

نیاز،  های تشخیصی موردمهار و پیشگیری، تولید و ساخت کیت با هدفابتکاری  یاهبیماری، طرح اقدام

 ند.به کار بر همانند این ابزارها و وسایل مورد نیاز و

 تقاینظور ارمون به پیرامون و فراپیرام ۀبا جامع منسجم یپذیری اجتماعی در چارچوب ارتباطتقویت مسئولیت. 5

 ۀها مسئلده محیطی، صنعتی وزیست ،های اجتماعیه با مخاطرههها و توانمندی شهروندان در مواجقابلیت

 آورند.دیگر که در جهان پرتغییر و تالطم امروز در پی یکدیگر سربرمی

 ؛دستگاهیبخشی و بینافزایی بینتقویت تعامل و هم .6

 ؛گذاری تجارب و دستاوردهااشتراکبه .7

ای و محصور رشتهینبمسئله با رویکرد و نگاه  ۀجانبچندشناخت و واکاوی عالمانه و گرایی در قالبجانبههمه .8

 ؛شناختی معین ةن مسئله در ساحت و حوزکردن

زندگی شهروندان  هایهکه در تمامی عرصاست حاد و فراگیری  ۀمسئل 19-کوویدشیوع بیماری  :گراییآینده .9

 دروندها ر درکند یازمآن اندیشید بلکه ن مدتکوتاه ةنفوذ و حضور پیدا کرده و نباید به وضعیت کنونی و آیند

 . درازمدت استای آینده

 ووانی رموضوع در قالب دیدن و تحلیل آن در چارچوب سالمت جسمی،  ۀتوجه به پیامدهای چندگان .10

 ؛های آموزشیپساکرونایی در فضا و محیط ةآثار و تبعات آن در دور ،اجتماعی و نیز

 ؛عهت جامه مشکالبر مبنای تولیدات علمی نافع و معطوف بهای اجتماعی و نمادین دانشگاه تقویت سرمایه .11

نافع ی به مپاسخ های بزرگتری که همی برای نیل به فواید و سودمندیتأکید بر رجحان منافع جمعی و ملّ .12

 ی نیستند. ند و هم معارض با منافع دیگری و ملّروبه شمار میفردی 

 ؛یترویج گفتمان همدلی و همبستگی ملّ. 13

سیستمی که بخشی و بینکارهای ارتباط بین و بر ساز مبتنیداخلی یا منتخب اجتماعی -های فنیتقویت شبکه .14

 د. کندر درون و با بیرون نهاد علم و دانشگاه فراهم می ای راامکان فعالیت شبکه
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است  هروندیدنی و شنهادی تخصصی در ترویج دانشی که متوجه امور م مثابهنهاد دانشگاه به بایسته است که .15

در  ار و کنش خودنسبت به مدیریت رفتدر کنشگران و شهروندان د که آمادگی الزم را کنورود  گونهآن

 ،تیمراقب های خودمراقبتی و دیگرکتقالب مشار در ،19-هایی مانند شیوع ویروس کوویدمخاطرهه با همواج

 ند.ایجاد ک هدو سال ةبرای یک دور کمدست

سازی های روانی در جامعه و برجستهکمک به حفظ فضای آرامش و پرهیز از ایجاد و گسترش تنش .16

 ؛دوستیاز خودگذشتگی، فداکاری و نوع ۀسالمت، تقویت روحی ۀپذیری کنشگران عرصمسئولیت

 لمی وعسطوح مدیریتی و مشارکت دادن اعضای هیئت  ۀحداکثری از جلسات مجازی در کلی ةاستفاد .17

 ؛کارکنان غیرهیئت علمی و نظرسنجی از ایشان در انطباق با شرایط و مدیریت بحران

ات و ایندها در بستر فناوری اطالعبهبود فرمنظور توسعه و ه های فناوری اطالعات بتقویت زیرساخت. 18

 ؛های دولت الکترونیکشده در چارچوب برنامهکیفیت خدمات ارائه یبهبود و ارتقا ،همچنین

حتوایی متاری و های گوناگون ساخها از جنبهها و پژوهشگاهموجود در دانشگاه ةهای داد. بهبود کیفیت پایگاه19

 .دانشگاهی در بستر وبدرون و بیرونخدمات به کاربران  ۀارائ با هدف

 ها و راهبردهای اختصاصیب( سیاست

 دانشگاهیمحیطی و درون هایاقدام -1

 گاه علوما همکاری دانشبسازی، همکاری و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا ستاد آگاهجلسات تشکیل .تداوم 1-1

 ؛وهشیسسات پژؤها و منمایندگانی منتخب از پژوهشگاه با حضور هاپزشکی در دانشگاه معین استان

ی و شهنیازهای پژو های علوم پزشکی،در هر استان ضمن ایجاد ارتباط مستقیم با دانشگاهباید ها دانشگاه .1-2

 ند. کناقدام  هاتأمین و انجام آن نسبت بهعملیاتی آنها را دریافت و 

ستاد  ر وی دراالختیاتام ةرئیس دانشگاه یا نمایندکه قبالً اعالم شده است،  گونههماندر این خصوص الزم است 

 وانشگاه دریت های تخصصی حضور دائمی داشته باشند تا بتوانند موارد را با مدیکرونای استان و کمیته

 ند.کناعضای هیئت علمی هماهنگ 
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ها و هفناوری در دانشگاتشناسی، ژنتیک و زیسعلوم پایه، زیست ةهای موجود در حوزبا توجه به توانمندی .1-3

های کیت ۀتهی های علوم پایه، کشاورزی و دامپزشکی و ضرورت همکاری آنها با وزارت بهداشت دردانشکده

 وتیک ی مهندسی ژنپژوهشگاه ملّ کماکان باها و سایر عملیات پشتیبانی، تشخیصی و بررسی نمونه

 د.شودارد همکاری های الزم را به عهده مسئولیت هماهنگی که فناوریزیست

ولید تکه در  اوریهای علم و فنّنشگاهی و پارکاور مستقر در مراکز رشد داحمایت از واحدهای فنّ.استمرار 1-4

 ند. کنمی یتکاهش بار خسارت ویروس کرونا فعال به منظورمحصول یا 

ها و مؤسسات انشگاهددانشگاهی وابسته به های علم و فناوری و مراکز رشد پارکاز حمایت استمرار .1-5

 ود نیاز م مورتولید اقال برایامکانات و تجهیزات الزم  ازهای تخصصی که آزمایشگاه ،پژوهشی و همچنین

 . برخوردارند پشتیبانی از مبارزه با ویروس کرونا

 ساختیزیر مطابق با امکاناتفزاری امین نیازهای نرمتأافزاری و افزاری و نرمهای سختتقویت زیرساخت .1-6

 ؛منطقه از نظر سرعت پهنای باند اینترنت

 ها؛سلن میان یجیتالیهای نوین آموزشی و کاهش شکاف دو استفاده از فناوری یدیجیتال دانشتقویت  .1-7

قیمت زانرتشویقی یا ا رایگان، های اینترنتیدرخواست و پیگیری از وزارت ارتباطات جهت تخصیص بسته .1-8

 .کرونا ۀبرای فعاالن عرص

 اختصاصی هر حوزه های( اقدامج

 آموزشی  ةحوز–1

لمی هیئت ع اوم به اعضایآموزش مد ۀهای مجازی با ارائکیفیت آموزش یفراگیر برای ارتقا یایجاد جنبش .1-1

 ۀارائ استمرار کید برند با تأکنمی یتپژوهشی که در امر آموزش فعال مؤسساتها و و کارکنان دانشگاه

ازی و ت مجواقعی اننددیجیتال مو فرهنگ  هامهارت ۀتوسع نظارت و ارزیابی مستمر، های مجازی،آموزش

زش و آمو، اییای و آزمون نههای دورههای مجازی، اخذ آزمونها و آزمایشگاهواقعیت افزوده، برگزاری کالس

های مجازی و آموزش ةاستفاده در حوزقابلهای فرمپلت انواعاعضای هیئت علمی و کارکنان با  کردن آشنا

 الکترونیک؛
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 وسعۀهمچون تهای الزم ارنوشتک ۀهای مستمر و تهیتأکید بر ارزیابیو کردن به آزمون پایان نیمسال نبسنده .1-2

 ؛های الکترونیکخط و آزمونبر های،ارزیابیهای سنجش هوشمندروش

ی ضبط ودیواست انندالزم م هایافزارافزارهای کاربردی و سختانجام تمهیدات الزم جهت تأمین نرم .1-3

فیت ه از ظرستفاد... برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان با اوهای تولید محتوی فرممحتوای آموزشی، پلت

 ؛رینهای حمایتی و خیّصندوق

ن فراهم آورد و مؤسسهشده در سرور اختصاص فضای ابری مناسب برای حفظ و نگاهداری دروس ارائه .1-4

 ؛گذاری محتوای دروساشتراک امکان به

 ؛ندگیزها و مراکز محل انتقال دانشجویان به دانشگاهشدن و میهمانامکان  در سهولت.1-5

کانات ده از امز جمله استفااهای محل زندگی دانشجو ای در دانشگاهنامههای پایانمساعدت در انجام پروژه .1-6

 ؛دانشگاهیمشترک و بین ایگونهکارگاهی و آزمایشگاهی به 

 ؛... به صورت مجازیوگزارش، جلسات دفاع  ۀبرگزاری جلسات ارائ .1-7

خلی و داز استادانمجرب اۀ دروس مجازی با استفاده پارچتر و یکبه ۀسازی دانشگاهی برای ارائشبکه. 1-8

 ؛المللیی و بینهای ملّفعالیت ۀعلم باز و توسع خارجی در قالب نظریۀ

 ؛های آموزش مجازیروش دن بهبخشی دانشگاهی در تنوع ۀپایهای دانشاستفاده از ظرفیت شرکت .1-9

 ساعدت درمریافت شهریه و به تأخیر انداختن د ،پرداز و در صورت امکانحمایت از دانشجویان شهریه .1-10

 ؛هادر محاسبه و پرداخت شهریه خیرأتحداکثر تخفیف و  ئۀارا

 ؛ها و مؤسسات آموزش عالیافزاری در دانشگاههای سختتقویت زیرساخت .1-11

 ؛بازنگری مستمر مقررات آموزشی .1-12

العات ؤثر کارگروه مطفعالیت م ۀکشورها )ادامهای الکترونیکی در دیگر تداوم رصد وضعیت آموزش .1-13

 ؛آموزش عالی در دوران کرونا و پساکرونا(

 .حیط وبمرزی با تکیه بر مپذیرش دانشجویان برون والملل های بینهمکاری ۀریزی برای توسعبرنامه .1-14

 پژوهش و فناوری  ةحوز -2
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 ؛19-کوویدهای مرتبط با ها و پژوهشتوجه جدی به پروژه .2-1

های مشترک آموزشی و ها و فعالیتتعریف برنامه ،و همچنین 19-های مرتبط با کوویداندازی آزمایشگاهراه .2-2

موزش آن و پژوهشی مرتبط با کرونا بین مؤسسات هر منطقه و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درما

 ؛پزشکی

های پژوهشی الیتست در آنها فعهایی که قرار اکانها یا مپرهیز از ایجاد تراکم دانشجویان در آزمایشگاه .2-3

 د.گیرانجام 

نفس ت ۀارائ وزه با کرونا مبار گوناگونهای های نوپا در حوزهمالحظه از شرکتتعریف و حمایت مالی قابل .2-4

و  فناوری وهای علم بنیان مستقر در پارکهای دانشها و تسهیالت اعطایی به شرکتکافی در بازپرداخت وام

 ؛مراکز رشد دانشگاهی

 نا. ر با ویروس کروبهت ۀای به منظور مقابلشتهرای و چندرشتههای میانحلاهتمام بر یافتن راه. 2-5

اهتمام و  ید موردونا باکر ةمتخصصان علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر در مبارزه با پدید یتفعال زمینه،در این 

 قرار گیرد. یتوجه بیشتر

 المللی به صورتهای بینها و گردهماییها، کنگرهبرگزاری و شرکت اعضای هیئت علمی در نشست.2-6

 ؛الکترونیکی

شده به های انجامهای سیاستی از پژوهشانتشارات علمی، پژوهشی، ترویج و ارسال گزارش ۀتوسع .2-7

 ،ناورینگی و فی، فرهکرونا در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاس گوناگونپیرامون آثار  ،نهادهای مختلف

 ؛های مختلفجهت آگاهی از آثار فراگیری بیماری در حوزه

به له رسا نامه/پایان فراهم کردن دسترسی حداکثری دانشجویان و پژوهشگران به دستاوردهای پژوهشی مانند. 2-8

 ؛مؤسساتکاهش نیاز پژوهشگران به حضور فیزیکی در  منظور

گرفته در های تحلیلی مناسب به دانشجویان تحصیالت تکمیلی از روندهای پژوهشی صورتگزارش ارائۀ .2-9

ت های تحصیالو کمک به افزایش کارایی پژوهش ،بخشی به فرایند پژوهشتسهیل و سرعت با هدفکشور 

 ؛تکمیلی
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ری از قیمت تحقیقاتی. جلوگیهدر رفتن مواد شیمیایی گرانبه راف و برای ممانعت از اسریزی برنامه. 10-2

 ؛موادگونه اینها و فریزرهای حاوی خاموش شدن یخچال

ی از جلوگیر ت جدی برای. نظارکارکنانسالمتی  برای ریزی ایمنیها با برنامهاستمرار فعالیت آزمایشگاه. 11-2

 .سسات ندارندزی به حضور در محیط مؤنظری که نیاهای افت پژوهش

 دانشجویی ةحوز -3

 ت تکمیلیشجویان تحصیالحضور داناز طریق ریزی ها با برنامهجلوگیری از تجمع دانشجویان در خوابگاه .3-1

 ؛... بر اساس اولویت نوع پژوهش و مدت ماندگاری سنوات تحصیلی و

لی ت تکمیشجویان تحصیالکه دان،های دانشجوییویژه خوابگاهبه ،مراکز ۀی منظم کلیضدعفونی و گندزدای .3-2

 ند.  بربه سرمیدر آنها خود ۀو رسال نامهپایان ،در حال گذراندن مراحل آزمایشگاهی

اطالع  و افزاری دانشجویانافزاری و نرمنیازهای سخت ۀتهی با رویکرددانشجویی ضروری  هایوام تعریف. 3-3

 ؛انشگاهدحضور فیزیکی دانشجویان در سطح نبود با توجه به  ،دریافت وام ةهای مکرر از نحورسانی

بهداشت  مشاوره وکز ارمیس ئعضویت ردانشجویی و  تسالمت دانشگاه با مسئولیت معاون ۀفعالبودن کمیت .3-4

 ؛ربوطو تذکر و رفع مشکالت م های بهداشتیرعایت پروتکل ۀچگونگیبه منظور رصد روزان دانشگاه

ی برای صورت مجازه ب نآ و ارسالد دپرترهای بهداشتی در تمامی نقاط معرض دید قراردادن پروتکل در .3-5

 ؛دانشجویان ۀهم

 ؛کنندهنیمواد ضدعفوو  در اختیار قراردادن وسایل محافظت شخصی اعم از ماسک، دستکش، شیلد،تهیه و .3-6

 ؛روانو جسم سالمت با رویکرد های دانشجویی برگزاری پویش .3-7

 امیدی، یأس وهایی که موجب کاهش احساس درماندگی، سرخوردگی و نابرگزاری و معرفی برنامه.3-8

 د.نشواثری و انفعال میپناهی و بیاضطراب، بی

 ؛تعاملی نتاحدامکال و اندازی درگاه اینترنتی فعاای به دانشجویان از طریق راهخدمات مشاوره ۀارائ. 3-9

ن کرد مت فراهمو حرکت به س ییدانشجو گوناگونتبعیض میان اقشار  نبودحصول اطمینان از  .3-10

 .نآنا یهاگیریتصمیم با هدف کمک بههای برابر فرصت
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 فرهنگی ةحوز -4

قبتی، ودمراهای فرهنگی و اجتماعی به منظور تقویت مشارکت دانشجویان در فرایند خبرگزاری پویش .4-1

 ؛انتقال دانش و اصول بهداشتیدیگرمراقبتی و 

 ؛یدانشجوی ۀهای الکترونیک به منظور رصد موضوعات فرهنگی و اجتماعی جامعانجام پیمایش .4-2

 ؛یهای فضای مجازفرمبرگزاری آیین و مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی با استفاده از امکانات و پلت .4-3

نشگاه و ن با داای دانشجویاهای فرهنگی در فضای مجازی به منظور حفظ پیوندهها و فعالیتبازآرایی برنامه .4-4

 :در فضای مجازیهای زیر مجموعه جشنوارهموقع به و برگزاریمراکز آموزشی 

 ؛ی رویشملّ ةجشنوار -

 ؛المللی حرکتبین ةجشنوار -

 سراسری فیلم کوتاه و عکس دانشجویی ةجشنوار -

 ؛دانشجویان در دانشگاه صنعتی اصفهان ی قرآن و عترتجشنواره ملّ -

 ؛مهای برتر قرآنی در دانشگاه قنامهی پایانجشنواره ملّ -

 ؛زش عالی کشورها و مراکز آمودر دانشگاه ،روز دانشجو ،آذر 16برگزاری مراسم  -

روز  ،آذر 27لروز علمیه در سا ةاوری با حوزو فنّ ، تحقیقاتوزارت علوم میان برگزاری نشست مشترک -

 ؛وحدت حوزه و دانشگاه

 ؛زن و علم در دانشگاه شهید بهشتی ةبرگزاری سومین جشنوار -

ی ه میزبانرگزاری سراسری اولین سالگرد شهادت سردار شهید سپهبد سلیمانی و روز شهدای دانشجو بب -

 ؛دانشگاه شهید باهنر کرمان

 ؛یرازشمیزبانی دانشگاه عبداهلل الحسین به هنری ابا - رهنگیف-یملّ ةبرگزاری سوگوار -

نترل و هدف پیشگیری، ک کارآفرینی اجتماعی دانشجویان با (استارتاپهای نوپا)شرکت برگزاری. 4-5

 ؛های اجتماعیکاهش آسیب

 ؛های اجتماعیهای تولیدات دانشجویی با هدف پیشگیری، کنترل و کاهش آسیببرگزاری بازارچه .4-6
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 ؛برگزاری طرح کمند )کار، مهارت و نوآوری دانشجویان دختر( .4-7

حلیل های جامعه و دانشگاه یا اتاق فکر جهت تهای فکری در قالب شبکهسازی هستهفعال .4-8

 .روناک ۀسئلممترتب بر  های اقتصادی و اجتماعیپیامدهای اقتصادی و اجتماعی و راهکارهای کاهش هزینه

 

 اداری و مالی ةحوز-5

و  ،روناله با کی مقاباد ملّست ؛تحقیقات و فناوری ،های صادره از سوی ستاد وزارت علومتوجه به بخشنامه .5-1

 ؛فرماندهی عملیاتی ستاد مقابله با کرونا

 ی ایجادپیشنهاد برا یا حداکثری از ظرفیت دورکاری کارکنان طبق قوانین و مقررات موجود استفادة .5-2

 ةمایندنای متشکل از با تشکیل کمیته ،با شرایط و فضای موجود در هر استان های جدید متناسبظرفیت

 ؛ریزی در این حوزهها برای برنامهمعاونت

های کراسینعطاف در بروا ایجاد با توجه به خدمات مجازی به صورت حداکثری ۀاستفاده از ظرفیت ارائ .5-3

نیکی و های دولت الکتروزیرساخت ۀتقویت و توسعو  ،روندهای موجود و قبلیاز اداری و تغییر در برخی 

 مؤسساتگذاری و پشتیبانی پژوهش و آموزش سیاست گوناگونهای های وزارت عتف در حوزهسامانه

 ؛آموزشی

 . ؛کل ممکنرسیدگی به وضعیت اعضای هیئت علمی و کارکنان مبتال و رفع نیازها به هر ش .5-4

کز ت دانشگاه/مرتیبانی از عملیات مورد تصویب ستاد سالمتأمین مالی نیازهای بهداشتی و پش .5-5

 ؛پژوهشی/پارک علم و فناوری

 ؛یریتتحت مد ۀها ودستاوردهای شورای سالمت مؤسسای از اقدامهای دورهگزارش ۀارائ .5-6

ه از آن استفاد وها ها، تعداد فوتیشدهاز نظر تعداد مبتالیان، تعداد درمانآوری اطالعات و جمع رصد منظم .5-7

 ؛های راهگشاتحلیل برای ارائۀ

 ؛انشجویاندیئت علمی( و ان )کارکنان و اعضای همنداجرای راهبردهای حمایتی از مخاطبان در سطح کار .5-8

، مهد هااشگاهبفعالیت  مانندد، شونانتقال ویروس می ۀهایی که سبب بروز و ایجاد چرخجلوگیری از فعالیت .5-9

 ؛ ...و هارستوران، هاکودک
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 ؛ ...وزنی ، انگشتزنیهای کارتتگاهدس از جملهانتقال ویروس  یحذف تمامی ابزارها .5-10

های ها یا دستورالعملاد ظرفیتبا پیشنه ،ی موجودهاها و بخشنامهنامهینیحداکثری از ظرفیت آ ةاستفاد. 5-11

 ؛بر دورکاریخدمات غیرحضوری مبتنی ۀارائ به منظورجدید متناسب با شرایط هر دانشگاه یا هر استان 

اری اد سال جکمیلی و قراردتدرمان  ۀهای ناشی از بیماری از طریق بیمهزینه ۀتحت پوشش قراردادن کلی .5-12

 ؛و آتی

ها و ایشگاهآزم ،دفاتر کاری، هاراهروها و پلکان در هامصرف انرژی)از روشن ماندن المپ در جوییصرفه.5-13

اتر، دفیش گرمایش و سرماهای و سیستم هااز بازماندن شوفاژ،. همچنین(های خالی اجتناب شودکارگاه

 ،هااخوریالت، غذمج و باهای مطالعه و انبارهای کتها، سالنآتلیه ،هاها، آزمایشگاهها، راهروها، پلکانکالس

از شود. احتر دنکرن استفاده مواقعدر  نظایرآنهاو هاخوابگاه ،هادرمانگاه ،های ورزشسالن ،استخرها ها،بوفه

 ،ها، دفاترنحفظ و نگهداری ایمن ساختما ،و دیگر ابنیه هاساختمانبر  مستمر و منظم و نظارت کنترل

د آنها ماننگرفتگی و سوزی و آبآتش،آسیبهرگونه  های خالی برای جلوگیری ازها و کتابخانهآزمایشگاه

 ضروری است؛

های مختلف به صورت هو بستر الزم برای آموزش ضمن خدمت کارکنان در دور دن امکاناتکرفراهم  .14-5

 .مجازی

 

 الملل بین ةحوز-6

المللی از های بینفعالیت اعضای هیئت علمی به انجام تشویقطراحی و تدوین نظام انگیزشی مناسب برای  .6-1

 ؛طریق فضای مجازی

 پایان مدت، راهنمایی مشترکتدریس کوتاه جهتخارجی  انداگیری از شرایط جدید برای حضور استبهره .6-2

 ؛، حضور در جلسات دفاع و امتحان پایانی دروس مشترکییهای دانشجوها و رسالهنامه

و  اوریفنّ المللی علمی وهای بینهای سازمانها و مراکز پژوهش و فناوری در نشستحضور فعال دانشگاه .6-3

 ؛یهنجارسازی و حمایت از منافع ملّ ه منظورای بمنطقه
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کاری مراکز دانشگاهی مسئول هم از سویناوری دیگر کشورها ف-ها و دستاوردهای علمیرصد فعالیت .6-4

 ؛ربطآن به مبادی ذی ۀها و ارائبندی گزارشهای مشترک، جمع)فوکال پوینت(. برگزاری نشست

 ةسترگیری از گرونا با بهرهکعلمی و پژوهشی مرتبط با بیماری های المللی در حوزههای بینهمکاری یارتقا .6-5

 ؛بستر مجازی در دوران فراگیری بیماری

 ؛های مرتبط با کروناپژوهش ةالمللی در حوزهای بینسعی در جذب گرنت .6-6

 المللی. ی بیندانشگاه های مشترکالکترونیکی برای ایجاد واحدهای آموزش استفاده از ظرفیت .6-7

 :پیوست

 ویروس با همقابلدر  فناوری و علوم، تحقیقات وزارت از سوی شده انجام ایهاقداماز برخی گزارش(الف

 کرونا

 جمله از داشتیبه ۀاولی سایل و درتولید فناوری و علم هایپارک و پژوهشی مراکز و هادانشگاه فعالیت .1

 برای مالزحفاظتی های پوشش قیمت وتنفسی ارزانکمک هایسنج، دستگاهونتیالتور، دوربین تب ماسک،گان،

مین أت، درصد 96الکل دتولی همچون اولیه مواد تولید حد ات اقدام این وتعمیق کنندهموادضدعفونی ،درمانی کادر

 ؛ویژه هایهای مراقبتهای مورد استفاده در اتاقیدکی دستگاهو تعمیر قطعات 

 هایوهشپژ ۀدن کلیکرفناوری برای هماهنگ ی مهندسی ژنتیک و زیستدهی به پژوهشگاه ملّمأموریت .2

 اکسن،ها و مؤسسات پژوهشی اعم از ساخت ودر دانشگاهفناوری علوم زیستی و زیستةمرتبط در حوز

نون تاک ظور،منین ابه . کرونابه همراه هماهنگی انجام امور پژوهشی مرتبط با بیماری  ...های تشخیصی وکیت

 . ستاجراطرح در حال  50و بیش از شده  ارسالپژوهشگاه  نیبه ا یشنهادیطرح پ 127

 ر روزد نمونه 600حدود  صیتشخ تیظرف بادر این پژوهشگاه  کرونا روسیو صیمرکز تشخ همچنین، .3

 .شده است یاندازراه

 ونکی اجتماعی، اقتصادی، پولی و با ۀهای سرمایها در حوزههای فکری در دانشگاهتشکیل خوشه .4

 ؛ابله با آنرهای مقاهکار ۀارائ ایران و ۀجامعها برای بررسی پیامدهای شیوع ویروس کرونا در ارتباطات و رسانه
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عال در ضور فحها و مراکز پژوهشی و دانشگاه ۀتشکیل شورای مشورتی مقابله با ویروس کرونا در کلی _5

 ؛جلسات ستاد و مبارزه با کرونا در استان، شهر و شهرستان

علمی در سطح جهان، چاپ های یافته ۀ، ترجماز طریق تدوین محتوا 19-کووید مورد رسانی دراطالع _6

نان و ، کارکبرای اعضای هیئت علمیآنها و ارسال  گراف، ویدئوها، اینفوگراف، موشنالکترونیک پوستر

 ؛های جمعیدر رسانههانشر آنین چنو همدانشجویان 

از  world/19http://maps.isc.gov.ir/covid#نتی آدرس اینتر به 19-نماگرد کووید ۀایجاد سامان _7

 تعداد از آماری اطالعات و تحلیل به منظور ارائه ،واقع در شیراز اسالم جهان علوم ستنادیا ایگاهپ سوی

 سازمان از سوی منتشرشده هایپروتکل و شده چاپ مقاالت تعدادو باختگانجان بهبودیافتگان، ،مبتالیان

سالمت  ةاندرکاران اجرایی حوزمحققان و دست ةپیشگیری و درمان برای استفادةدرحوز بهداشتجهانی 

 است. شده مواجه سیار خوبیب استقبال با یاسالم درکشورهای سامانه کشور. این

و  ویانهای ناشی از پاندمی به دانشجدرمانی جهت کاهش آسیبعلمی و روان ةخدمات مشاور ۀارائ .5

 ؛های مجازیمراجعان از طریق تلفن و کانال

خت )پرداو آموزش پزشکیارت بهداشت، درمان ها نوع اپلیکیشن برای رفع نیازهای وزساخت ده .6

وزارت  ک که بهماس ویژه اپلیکیشنبه جواب بیمار به صورت الکترونیک، پذیرش از دور...( ۀالکترونیک، ارائ

 ده است.بسیار کمک کربهداشت در کنترل و ردیابی مبتالیان به کرونا 

وردهای دستا و تشریحی و استانی های ملّتلویزیونی در شبکهیی و های رادیوها مورد مصاحبهانجام ده .7

 از آن ستفادهمهم و ا ها به منظور تزریق روح امید به مخاطبان، انتقال مفاهیمانشگاهپژوهشی و پشتیبانی د-علمی

 ؛در مبارزه با ویروس کرونا، آموزش اصول زندگی در قرنطینه )ورزش، بازی، سرگرمی(

ایت رعرسانی صحیح و جازی برای اطالعهای فضای مدهی پویش دانشگاهیان با استفاده از ظرفیتشکل.10

 .19-وویدهای ناشی از کهای بهداشتی همۀ شهروندان از خود و دیگران در برابر آسیبمراقبت

 

http://maps.isc.gov.ir/covid19/#world
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سسات ؤها و مدر دانشگاه 19-ی از روند مدیریت بیماری کوویدحاک ةآمدوجودههای بمواردی از فرصت

 :پژوهشی وابسته به این وزارت

به  دمات جدیدخارائۀ به ترتیبی که  سیستم اتوماسیون اداریروزمرة پیش در گسترش  از اهتمام بیش (الف

ت ق دولبخش مهمی از تحق ،به طبع این دستاوردها و حضوری در حال افزایش استمجموعه خدمات غیر

 الکترونیک محقق خواهد شد.

یروس کرونا و وتبدیل تهدید ، 99در سال  دوم تحصیلی نیمسالنکردن  آموزش الکترونیکی، حذف ۀارائ (ب 

های سکال ۀی که کلیبه ترتیب ،به فرصت ایجاد تحول در استقرار آموزش الکترونیک 19-ابتال به بیماری کووید

ه انشگاشده در سرورهای دصورت ضبطه د و هم بنشومی اول هم به صورت برخط ارائه ۀتئوری در وهل

  .دنگیرمیمجدد قرار  ةبرای استفاد

 . دم گیرانجا به صورت مجازیها و امتحانات پایان ترم برگزاری کالسش بر این است تا تال،همچنین

تر م کاملقدااین ا،افزار در اختیاریرساخت و سختبدیهی است که با گذشت زمان و کسب تجربه و تقویت ز

ها به صورت کالساز درصد  90های کشور،بیش از از دانشگاههای واصله گزارشبر اساس .شودتر میو دقیق

ز این روش برای استادان ااز درصد  60اند و بیش از الکترونیکی تشکیل و دروس به صورت مجازی ارائه شده

ی از . بسیارش استو با گذشت زمان این درصد نیز به سرعت در حال افزای انددهکردروس خود استفاده  ۀارائ

 ةگسترد حجم ان مدیریتبرابری سرورها و امکندافزایش چها با های معین استاندانشگاهویژه بهها دانشگاه

پرورش  وزش وآموزشی همچون آمخدمت به دیگر مراکز  ۀد به ارائها و افزایش ترافیک و پهنای بانداده

 . ندپردازمینیز ها استان

جویی مبلغ هی امنا و صرفهاهیئتوزارت، ، معاونان هاسای دانشگاهجلسات در سطوح رؤ ۀلیبرگزاری ک ج(

تی،از سطوح مدیری ر کلیۀها نشست مسئوالن آموزش عالی دصد .99در طول سال خوبی از این رهگذر 

ر حال د دو این رون وح مدیریتی به صورت مجازی برگزار شدهترین سطهای آموزشی تا عالیجلسات گروه

 .استگسترش 
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 ۀسنامگونه که در اساهای آموزشی همانفعالیت ۀپیش دانشگاه پیام نور در مجازی کردن کلیازاهتمام بیش (د

 از درصد 10فقط گیری کرونا پیش از همههزار دانشجو  430دانشگاه پیام نور با  .استدانشگاه ذکر شده این

ها از قداماد که با شروع کرخط و الکترونیکی ارائه میهزار نفر از دانشجویان به صورت بر 50برای را دروس 

 .دنشودرصد دروس به صورت برخط ارائه می 100اکنون هم 98اسفند 

های علم و پژوهشی و پارک مؤسساتها، در سطح دانشگاه 19-های مرتبط با بیماری کوویدانجام پژوهش (ه

به  ن مبتالارابیم ةهای مورد استفادوسایل حفاظت شخصی و دستگاه انندو تولید محصوالت مرتبط م فناوری

تی ه سیتگادس انندمان کرونا مهای مورد استفاده در تشخیص و کمک به درو ساخت دستگاه اویروس کرون

 ؛ ...و کننده، عفونیهای ضدونل، دستگاه ونتیالتور، تاسکن

 توانمی روناپساک و حتی در شرایط کنان حائز تجاربی بوده است که در شرایط مشابهمدیریت دورکاری کار (و

 .دکربرداری بهره از آنها

ی و مایشگاههای آزخود نیاز به فعالیت ة دکتری که برای تکمیل رسالۀتأکید بر فعالیت دانشجویان دور ز(

مقاطع  ویانهای پژوهشی دانشجهای بهداشتی و هدایت برخی از فعالیتکارگاهی دارند با رعایت پروتکل

 ن سالمت جامعۀمدنظر قرار داده به با توج ،19-مبارزه با بیماری کووید ةحوز به سوییالت تکمیلی تحص

 ؛دانشجویان ویژهدانشگاهی به

ی اندازراه های نوپدید،یر و میکروارگانیسمگهای همهکنترل بیماری ةدرک صحیح از نحو ۀتجرب (ح

 ا ایجاد کردرآنها  نیاز توان به تعداد موردو در شرایط مشابه می دارندتکثیر  یتکه قابل های تشخیصیآزمایشگاه

ی ها که ظرفیت خوبی برادانشگاهاز امنیت زیستی در برخی  3ح های پژوهشی سطاندازی آزمایشگاهراهو 

 .کنترل چنین شرایطی خواهد بود

نیک و به صورت الکترو هااهدانشگهای دیگر ها و مدیریتبرگزاری جلسات در سطح گروهپیگیری  (و

 23/1/99خ یها و مؤسسات پژوهشی در تاررؤسای دانشگاه1399اولین نشست سال  ،به همین منظور ؛مجازی

 و مجازی برگزار شد.  کنفرانس-به صورت ویدیو
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 ر درای علم و فناوری سراسر کشوهسای پارکنشست مشترک وزیر و معاونان با رؤ اولین ،همچنین

 لوم بهرات وزارت عظااین مراکز و انتقال انت از سویآمده عملههای ببه منظور بررسی اقدام 99 /25/1ختاری

 .تأکید شد زیرکترونیک برگزار و بر موارد به صورت ال مراکز مذکور

 دانن، مهاوزهح برخی های علم و فناوری و فعال بودن درها/مراکز پژوهشی و پارکدانشگاه نشدن تعطیل (ط

های مرتبط با ژوهشکننده و...(، انجام پحفاظت ۀکننده، البسهای ضدعفونیتولید محصوالت مورد نیاز )محلول

 ؛ .و..کننده های ضدعفونیهای ونتیالتور، مواد و دستگاهدستگاهساخت های تشخیص، واکسن، کرونا در حوزه

گاه ی با نت مجازو متخصصان مشاوره به صور انداتوجه جدی به برقراری ارتباط منظم دانشجویان با است  (ی

 ؛انشگاهید ةانوادای به دانشجویان و سایر اعضای خمشاورهو خدمات علمی  ۀارائ اگونگونحمایتی در ابعاد 

های افزار و بستهسخت ۀتخصیص امکانات مالی جهت تهی وتأکید بر پیگیری رفع نیاز دانشجویان نیازمند   (ل

های وام طریقافزایی و... از های دانشهای مجازی، کارگاهاینترنت برای شرکت هرچه بیشتر در کالس

بنیان و های دانشاز منابع داخلی و شرکت ترجیحاً ،افزار الزمدانشجویی صندوق رفاه یا خرید متمرکز سخت

 ؛ارت ارتباطات و فناوری اطالعاتهماهنگی با وز ،همچنین

 یاهای از اقدامهای مرحلههای معین و ارسال گزارشدانشگاه از سویکید بر رصد منظم شرایط منطقه تأ (م

 .بندیمعجپس از ی ربط در سطح ملّن ذیبه مسئوال به منظور ارسالرای ستاد وزارت عتف آمده بعملبه

 :استمورد تأکید  نیز زیرتقاضای مساعدت در موارد با توجه به موارد مذکور 

 هایزینههبیش از پیش وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با تخصیص پهنای باند و کاهش . حمایت 1

 .نددار تیعالهای الکترونیکی فآموزش ۀهای اینترنتی برای دانشجویان و استادان که در امر ارائبسته

، های تشخیصیکیت ربوط به تولید محصوالتی همچونهای مالزم برای پیگیری فعالیت ۀتخصیص بودج. 2

 ؛ واکسن و داروهای مؤثر در مقابله با ویروس و...

ی ابع مالطریق منغیر انتفاعی کشور در شرایط فعلی از –آموزش عالی غیردولتی مؤسساتحمایت از . 3

عضای اتوجهی از کارها، با توجه به اشتغال تعداد قابل و یافته برای حمایت از کسبوتسهیالت اختصاص

 .مؤسساتعلمی در این  هیئتعلمی وغیر هیئت

 


