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پیشگفتار
در گزارش پنجم از ادامه سلسله گزارشهای گروه مهندسي انرژیهای تجدیدپذیر دانشگاه شهيد بهشتي با
هدف تحليل نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای آموزش و پژوهش غيرحضوری ،به ارایه برنامههای
دانشگاهي در كشور اسپانيا تحت شرایط همهگيری ویروس كرونا (كووید  )19پرداخته شده است.
بدین وسيله مراتب سپاس خود را از جناب آقای دكتر مختار بيدی كه سرپرستي تهيه گزارش را برعهده
داشتند ،ابراز ميدارم .از آقایان سيدرضا شمشيرگران و ابوالقاسم مسيبي مدرسان محترم گروه و محسن فرزان
كه زحمت زیادی در ویرایش گزارش را متحمل شده ،سپاسگزاری مينمایم .از دیگر همکاران گروه مهندسي
انرژیهای تجدیدپذیر كه چون هميشه در جلسههای مستمر ،در تدوین سلسله گزارشهای آموزش و پژوهش
غيرحضوری ناشي از پدیده همهگيری ویروس كووید 19همکاری مينمایند نيز سپاس خود را ابراز مينمایم.

مدیر گروه مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی
مجید زندی
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 -1مقدمه
اسپانيا  1با نام رسمي پادشاهي اسپانيا  2كشوری مستقل و از اعضای اتحادیه اروپا است .این كشور در
شبهجزیره ایبری در جنوب غربي اروپا قرار دارد .سرزمين اصلي اسپانيا از جنوب و شرق با دریای مدیترانه و
جبلالطارق ،از شمال و شمالشرق با فرانسه ،آندورا و خليج بيسکای و از غرب و شمالغرب با پرتغال و اقيانوس
اطلس هممرز است .مرز اسپانيا با پرتغال (به طول  121۴كيلومتر) طوالنيترین مرز یکپارچه در اتحادیه اروپا
است.
زبان رسمي مردم اسپانيا ،اسپانيایي است .اسپانيایي زبان مادری  ۴۸3ميليون نفر شناخته ميشود و تعداد كل
سخنوران این زبان به  5۷۰ميليون نفر ميرسد .قلمروی اسپانيا افزونبر سرزمين اصلي شامل جزایر بالئارس در
دریای مدیترانه ،جزایر قناری در سواحل آفریقایي اقيانوس اطلس ،دو شهر خودمختار سبته و مليليه در آفریقای
شمالي هممرز با كشور مراكش و چندین جزیره مسکوني و غيرمسکوني دیگر از جمله آلبوران ،شافاریناس ،آلوزماس
و ولز د ال گومرا است .با مساحت  5۰599۰كيلومترمربع ،كشور اسپانيا كمي بزرگتر از كشور تركمنستان و از
لحاظ بزرگي دومين كشور بزرگ اروپای غربي و پنجمين كشور بزرگ اروپاست.
امروزه اسپانيا كشوری دموكراتيک و دارای حکومتي پارلماني تحت قانون اساسي پادشاهي است .اسپانيا یک
كشور توسعهیافته و سيزدهمين اقتصاد بزرگ دنيا از نظر توليد ناخالص داخلي است .این كشور در سازمان ملل
متحد ،ناتو ،سازمان تجارت جهاني ،سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و اتحادیه اروپا عضو است.

 -2وضعیت درگیری کشور اسپانیا در بحران ویروس کرونا
كروناویروسها  3نام علمي خانواده بزرگي از ویروسها هستند كه از ویروس سرماخوردگي معمولي تا عامل
بيماریهای شدیدتری همچون سارس ،مرس و كووید  19را شامل ميشود .كروناویروسها در دهه  19۶۰كشف
شدند و مطالعه روی آنها بهطور مداوم تا اواسط دهه  19۸۰ادامه داشت .این ویروس بهطور طبيعي در پستانداران
و پرندگان شيوع پيدا ميكند ،بااینحال تاكنون هفت كروناویروس منتقل شده به انسان ،كشف شده است .آخرین
نوع آنها ،كروناویروس سندرم حاد تنفسي  ،۴در دسامبر ( 2۰19آذر  )9۸در شهر ووهان چين با همهگيری در
انسان شيوع پيدا كرد .در ابتدا ،مقامهای چين از شيوع نوعي از ذاتالریه با منشا ناشناخته خبر دادند .سپس
كارشناسان به این نتيجه رسيدند كه عامل ایجاد كننده آن یک ویروس جدید است .در ماه مارس (اسفند )9۸
سازمان بهداشت جهاني اعالم كرده نوع جدید كروناویروس یک بيماری همهگير شده است .تا تاریخ نگارش این
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گزارش ( 2۰مي  2۰2۰برابر با  31اردیبهشت  )99تعداد مبتالیان به این ویروس در جهان به حدود  5ميليون نفر
رسيده است و بيش از  3۰۰هزار نفر نيز بر اثر ابتال به این ویروس جان باختهاند.
اسپانيا با گسترش شيوع كرونا ،از روز  13مارس ( 23اسفند) ،وضعيت فوقالعاده اعالم كرده و مردم این كشور
با تمدید دو هفتهای «پدرو سانچز» رئيس دولت این كشور ،مجبور بودهاند تا روز  2۶آوریل ( ۷اردیبهشت) در
قرنطينه و در خانههای خود بمانند .روند مبتالیان و تعداد فوتيهای روزانه در اسپانيا در نمودارهای شکل  1و
شکل  2قابل مشاهده است.
اگرچه آمار حاكي از آن است كه اسپانيا شروع به نزوليكردن منحني فوتيها و مبتالیان ناشي از بيماری كرونا
كرده ،اما شيوع دوباره با شدت باال در این كشور مانند تمام نقاط دنيا هنوز امکانپذیر است.
طبق دادههای منتشر شده ،در اسپانيا  5۸۰نفر در ازای هر  1ميليون نفر جمعيت جان خود را ناشي از بيماری
كووید 19از دست دادهاند.

شکل  :1تعداد مبتالیان روزانه ویروس كرونا در اسپانيا
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شکل  :2تعداد فوتيهای روزانه در اسپانيا

آمار مبتالیان ویروس كرونای جدید در اسپانيا اكنون از ایتاليا یعني كشوری كه در آن شيوع این بيماری در
اروپا گسترش یافته ،پيشيگرفته است .اسپانيا بهنوبهخود به برخي پيشرفتها در این زمينه دست یافته است.
براساس دادههای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت این كشور ،تعداد فوتيها رو به كاهش است كه موجب اميدواری
مردم در رهایي از این بحران مرگبار شده است .آمار و ارقام نشان ميدهد كه كشورهای دیگری ميتوانند از اسپانيا
از نظر شمار مطلق مبتالیان و فوتيهای كروناویروس پيشيبگيرند.
اسپانيا ،با  ۴۶/۷ميليون نفر جمعيت ،خروج شهروندان از خانه را بهجز برای خرید مایحتاج ضروری ،دارو یا
رفتن به محل كار (مشاغل ضروری) منع و دستور بستن كليه اماكن غيرضروری را صادر كرده است .افزونبراین،
محدودیتهای گستردهای بر تردد شهروندان بهخصوص سفرهای بينشهری اجرا كرده است .رستورانها و كافهها
فقط ميتوانند برای تحویل غذا به خانه مشتریان فعاليت كنند .مراكز ضروری مثل داروخانهها ،بانکها و پمپهای
بنزین باز هستند و كليه مقاطع تحصيلي و آموزشي چند روز قبل از اعالم وضعيت فوقالعاده تعطيل شدهاند .اسپانيا
اجازه ورود خودروها از مرز فرانسه و پرتغال را نميدهد و فقط شهروندان اسپانيا و كساني كه در كشورهای همسایه
كار ميكنند ،حق عبور از مرز را دارند .شيوع كرونا و محدودیت مرزی بر حركت قطارها اثر گذاشته و این كشور
پرواز افرادی را كه متعلق بهمنطقه شنگن نباشند به خاک خود را ممنوع كرده است.
سالن اسکي روی یخ مادرید به محل نگهداری اجساد قربانيان ویروس كرونا تبدیل شده است .این تصميم پس
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از آن گرفته شد كه مکانهای تدفين بهدليل تعداد زیاد قربانيان و در اختيار نداشتن لباس محافظ برای كاركنان،
تحویل گرفتن اجساد را متوقف كردند.

 -3سیستم و نظام آموزشی اسپانیا
قانون سال  199۰ميالدی مبنيبر سازماندهي عمومي سيستم آموزشي ،سيستم جدیدی را تاسيس و از سال
تحصيلي  1991-92ميالدی آغاز بهكار كرده است .مهمترین مسئلههای سيستم جدید به شرح زیر است:
آموزش ابتدایي اجباری و رایگان است و سن قانوني برای شروع كار كردن تا  1۶سالگي افزایش یافته است
نظام آموزشي شامل آموزش عمومي و استثنایي است و سطوح آموزشي مختلف ارایه ميشود تا مناسب نيازهای
ویژه دانشآموزان باشد .همه دانشآموزان در دبيرستان ،آموزش فني پایه ميبينند .آموزش فنيوحرفهای ویژه ،در
دو سطح برنامهریزی شده كه سطح اول در انتهای آموزش اجباری متوسطه (دوره اول) و سطح باالتر نيز در انتهای
دوره دوم متوسطه است .پيشرفت در نحوه آموزش باید از طریق احيای محتوای دورهها ،توسعه منابع انساني و
منابع مادی و استفاده بهتر از ابزارهای گوناگون نظام آموزشي كسب شود .آموزشهای مذهبي باید در تمامي
مدرسهها دردسترس اما برای دانشآموزان اختياری باشد .سيستمهای آموزشي ویژهای برای آموزشهای هنری و
یادگيری زبان به كار ميروند.
آموزش عمومي به صورت زیر برنامهریزی ميشود:
•
•
•
•
•
•

آموزش پرستاری كودكان ( ۰تا  ۶سالهها)؛
آموزش ابتدایي ( ۶تا  12سالهها)؛
آموزش اجباری متوسطه ( 12تا  1۶سالهها)؛
آموزش اجباری متوسطه پيشرفته ،شامل دوره دوم و درجه متوسط آموزش فنيوحرفهای؛
درجۀ پيشرفته آموزش فنيوحرفهای؛
آموزش عالي دانشگاهي (برای دانشجو شدن باید آزمون ورودی را برای ورود به دانشگاه گذراند)؛
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 -4آموزش دوره متوسطه در اسپانیا
در جدول  ،1سيستم قدیم و جدید آموزش متوسطه در اسپانيا مقایسه شدهاند.
جدول  :1سيستم آموزش متوسطۀ قدیم و جدید در اسپانيا

سن

سیستم قدیم

سیستم جدید

 12سالگي

كالس هفتم EGB

سال اول ESO

 13سالگي

كالس هشتم EGB

سال دوم ESO

 1۴سالگي

سال اول  BUPیا اول FP1

سال سوم ESO

 15سالگي

سال دوم  BUPیا دوم FP1

سال چهارم ESO

 1۶سالگي

سال سوم  BUPیا اول FP2

سال اول دوره دوم متوسطه یا فنيوحرفهای

 1۷سالگي

 COUیا سال دوم FP 2

سال دوم دوره دوم متوسطه یا فنيوحرفهای

پيش از اصالحهای قانوني سال  199۰ميالدی ،آموزش متوسطه سه سال به طول ميانجاميد كه پس از هشت
سال آموزش ابتدایي عمومي ،دورهای حرفهای بود و منجربه مدرک دیپلم ميشد .افرادی كه این مدرک را داشتند،
ميتوانستند در دوره آ مادگي دانشگاه شركت كنند كه این دوره در حقيقت پيششرط ورود به دانشگاه محسوب
ميشد .پس از اصالحهای قانوني سال  199۰ميالدی ،آموزش متوسطه اجباری شد و هماكنون دوره آن  ۴سال
است كه بهدنبال  ۶سال آموزش ابتدایي است .برای كسب مدرک دیپلم باید دو سال دیگر نيز تحصيل نمود.
دانشآموزان باید در امتحانها شركت و در تمامي درسها موفقيت الزم را كسب كنند.

 -5آموزش عالی در اسپانیا
سيستم آموزش عالي اسپانيا به قرون وسطي برميگردد" .سالمانکا" در ميان دانشگاههای اسپانيا از همه
قدیميتر است و در سال  121۸ميالدی تأسيس شده است .نظام فعلي گرچه زایيده دانشگاههای ليبرال قرن
نوزدهم ميالدی است ،از الگوی مركزی فرانسوی الهام گرفته است .در سالهای اخير ،بيشترین رشد خود را در
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طول تاریخ تجربه كرده ،گرچه بهطور همزمان به سوی نظامي خودگردان و نامتمركز سوق یافته است.

آموزش عالي از طریق موسسههای عمومي و خصوصي ارایه ميشود .دانشگاهها به بخشها ،دانشکدهها،
مدرسهها و موسسههای دانشگاهي و دیگر مركزها تقسيم ميشوند .وزارت آموزش با بخش آموزش عالي در
دانشگاهها فعاليتهای موسسههای دولتي و خصوصي را هماهنگ و خطوط اصلي سياست آموزشي را اداره ميكند.
شورای دانشگاه ،رهنمودهای الزم برای ساخت دانشگاهها ،مراكز و موسسهها را تنظيم ميكند؛ همچنين ممکن
است تدابيری در زمينه تحصيالت مقاطع كارشناسي ارشد و دكتری بيندیشد .تعریف مدارک تحصيلي كه باید در
كل كشور به رسميت شناخته شود و استانداردهای الزم برای تاسيس بخشهای دانشگاهي ،بهعهده این نهاد است.
اصالحهای دانشگاهي سبب افزایش برنامههای تحصيلي موجود شده است .درحالحاضر ،مدرکهای سطح
متوسطه ( 3سال) و مدارک عالي ( 5تا  ۶سال برای پزشکي) با دو نوع تحصيل متفاوت جایگزین شدهاند؛ این
دسته از مدارکِ دورهای ،برای  3سال اجرا شده و حرفهای هستند و دسته دیگر مدرکهای سه دورهای هستند
كه در برخي موارد به دریافت دیپلم منتهي ميشوند و به لحاظ حرفهای اعتبار ميیابند .در برخي رشتهها ،دانشجو
قادر خواهد بود از یک دوره كوتاهمدت ،پس از گذراندن یک دوره انتقالي به یک دوره ليسانس با رشتهای جدید
برود.
واحد پایه برنامههای تحصيلي شامل درسهای مورد نياز گروهبندی شده در دورهها است كه دانشجویان باید
درسهای اجباری و اختياری را دنبال كنند .دورههای گذرانده شده ممکن است دورههای اصلي باشند ( 3۰درصد
كل در دوره اول و  25درصد هم در دوره دوم) كه همان دورههایي است كه شورای دانشگاه آن را اجباری اعالم
ميكند و یا اختياری بوده و توسط خود دانشجو آزادانه انتخاب ميشود (حداقل  1۰درصد از كل).
مدت زمان عادی برای دورههای دانشگاهي ،چهار سال است؛ البته رشتههای پزشکي و برخي دیگر از رشتهها
در مجموع شش سال هستند .تحصيالت دانشگاهي در اسپانيا براساس نظام اروپایي انتقال واحدهای درسي 1است
كه بهطور معمول  ۶۰واحد درسي بهصورت تماموقت در هر سال تحصيلي توسط دانشجویان گرفته ميشود؛
بنابراین هر دوره متشکل از  2۴۰واحد درسي است .گذراندن هر درس و كسب  2۴۰واحد براساس نظام اروپایي
انتقال واحدهای درسي ،حق دریافت یک مدرک دانشگاهي ،مدرک معماری یا مهندسي را به شخص ميدهد.
دورههای تحصيالت تکميلي همان دورههای كارشناسي ارشد و دكترا است .دسترسي به این دورهها از طریق خود
دانشگاه و توسط كميسيون دكترا صورت ميگيرد .برای این دورهها ،داشتن مدرک دوره یا مدرک معماری یا
مهندسي الزم است.

)European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS
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درجههای شخصي  1مداركي هستند كه برمبنای تحصيالت ،برنامهریزی شده نيستند و به دریافت مدارک
غيررسمي ميانجامند؛ این دسته از مدارک تنها در دانشگاهي كه ارایه شده ،به رسميت شناخته ميشوند .این
دورهها دارای ساختارهای مشابه با تحصيالت برنامهریزی شده و منظم هستند.
دانشگاهها دسترسي به این دورههای ویژه را ميسر و شهریههای دانشگاهي را تنظيم ميكنند .آنها همچنين
ميتوانند مدارک كارشناسي ارشد غيررسمي هم ارایه كنند .اسپانيا دانشگاههای بينالمللي شناختهشده بسياری
دارد كه معروفترینهای آنها عبارتاند از :دانشگاه كامپالتنس مادرید ، 2دانشگاه بارسلونا  ، 3دانشگاه سویل ،۴
دانشگاه مستقل بارسلونا  ،5دانشگاه كشور باسکيو ،۶دانشگاه والنسيا ،۷دانشگاه پليتکنيک كاتاالنيا  ،۸دانشگاه فني
مادرید ،9دانشگاه پامپيو فابرای 1۰و دانشگاه گرانادا.11
از دیگر دانشگاههای مهم تاریخي و مشهور اسپانيا ،دانشگاه ساالمانکا  12و الکاال 13را ميتوان نام برد.

 -6وضعیت آموزش عالی در اسپانیا پس از همهگیری ویروس کرونای جدید
نظا م آموزش عالي اسپانيا نيز مانند بسياری از كشورهای دنيا تحت تاثير ویروس کرونای جدید قرار گرفته و تا
حدود زیادی كارآیي و بهرهوری خود را از دست داده است .مسئوالن آموزش عالي در اسپانيا در حال فراهمكردن
زیرساختهای آموزشي الزم برای برقراری مجدد كالسها و امور پژوهشي برمبنای استفاده از اینترنت و آموزش و
پژوهشهای غيرحضوری هستند.
آقای پروفسور آنتونيو والرو 1۴از مركز تحيقاتي منابع انرژی و مصرف 15در یک مکاتبه ایميلي وضعيت آموزش
و پژوهش را بدینصورت توصيف ميكند:
نظام آموزش عالي و دانشگاه ها در اسپانيا آمادگي كامل برای مواجهه با كرونا را نداشتند .در دو ماه اول كه
1
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كشور درگير بحران كرونا شده بود ،اولویت اصلي دولت و همه مردم كاهش آمار مبتالیان و فوتيها بود .لذا مباحثي
همچون آموزش و آموزش عالي بهطور كل به فراموشي سپرده شده بود؛ چراكه در عمل ،كشور درگير یک بحران
فراگير و خطرناک شده بود .اما از اواسط آوریل  2۰2۰ميالدی بهتدریج بحث از سرگيری فعاليتهای آموزشي و
پژوهشي در دانشگاهها مطرح و از استادان و دانشجویان و محققان خواسته شد با تشکيل كالسها و جلسههای
غيرحضوری ،كار آموزشي و پژوهشي را آغاز كنند؛ اما در عمل آمادگي الزم برای این كار وجود نداشت .مهمترین
مشکلها از نظر ایشان عبارت بودند از:
•
•
•
•
•
•
•

عدم وجود زیرساختهای سختافزاری؛
عدم آموزش كافي به افراد در خصوص سيستمهای غيرحضوری؛
عدم آشنایي استادان ،دانشجویان و محققان با سيستمهای غيرحضوری؛
عدم آمادگي الزم كادر اداری دانشگاهها با این سيستمها؛
عدم وجود پشتيباني كافي؛
عدم نظارت دقيق بر روند كالسها و جلسهها؛
پایينبودن راندمان كالسها بهدليل تازگي سيستم؛

بااینحال ،ایشان معتقداند كه وضعيت آموزشها و پژوهشهای غيرحضوری در اسپانيا مسير خوبي را در پيش
گرفته است و در سالهای آینده و برای بحرانهای احتمالي آتي ،آمادگي كافي برای غيرحضوریشدن نظام آموزش
عالي در اسپانيا ایجاد خواهد كرد .ایشان معتقداند كرونا یک فرصت مناسب جهت بازنگری در امور آموزشي و
پژوهشي ایجاد كرده است و باتوجهبه رشد اینترنت و شبکههای اجتماعي ،نظام آموزشي باید از این فرصت استفاده
كند .چهبسا در آینده بسياری از فعاليتها بر بستر سيستمهای غيرحضوری انجام و مسئلههایي از قبيل ترافيک،
مصرف بيرویه سوخت و سایر مشکلها بدینترتيب حل شود و راندمان و كارآیي افراد نيز بهبود یابد.
دانشگاههای آنالین در اسپانیا
بحران كرونا برای دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي عادی اسپانيا مشکلهای زیادی ایجاد كرده است .در این كشور
از گذشته تعداد زیادی دانشگاه آنالین وجود دارد كه چندان تحت تاثير كرونا قرار نگرفتهاند و باقدرت به كار خود
ادامه ميدهند؛ مهمترین آنها عبارتند از :دانشگاه ملي آموزش از راه دور ،1دانشگاه مجازی بارسلونا  ،2دانشگاه
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مجازی ساالمانکا ،1دانشگاه سویا ،2مركز یادگيری مجازی دانشگاه گرانادا ،3دانشگاه كارلوس سوم مادرید ،۴موسسه
تحصيالت تکميلي  ،5دانشگاه كدیز ،۶دانشگاه كانابابيا  ،۷دانشگاه ریوجا  ،۸دانشگاه پالماس گران قناری  ،9دانشگاه
پومپو فابرا ،1۰دانشگاه والنسيا ،11دانشگاه ساراگوزا ،12دانشگاه پادشاه خوان كارلوس ،13دانشگاه ژاومه اول.1۴
این دانشگاهها با امکانات خاص خود زمينه آموزش غيرحضوری را فراهم كردهاند .وزارت آموزش اسپانيا ،سایر
دانشگاهها و مراكز آموزش عالي را مکلف كرده تا از این دانشگاهها ایده بگيرند و خود را برای دورههای غيرحضوری
مهيا كنند تا در آینده دچار بحران نشوند.

 -7جمعبندی
اسپانيا نيز مانند بسياری از كشورهای دیگر جهان با بحران همهگيری ویروس كرونای جدید درگير شده است.
نظام آموزشي این كشور نيز بهطور جدی تحت تاثير قرار گرفته است و برای مدت بهنسبت طوالني امور آموزشي
و پژوهشي اسپانيا دچار اختالل اساسي شده است .عدم وجود زیرساختهای الزم ،عدم آمادگي نظام آموزشي و
عدم آشنایي معلمان ،استادان ،دانشآموزان و دانشجویان با سيستمهای آموزش و پژوهش غيرحضوری باعث تشدید
این مشکلها شده است .این بحران باعث شده تا آموزشها و پژوهشهای غيرحضوری در اسپانيا وارد مرحله
جدیدی شود و با عزم جدی دولت و نظام آموزش عالي این كشور ،در آینده نزدیک رشد قابل مالحظهای در این
زمينه پيشبيني خواهد شد.
پيشنهاد ميگردد برای تکميل مباحث مربوطبه آموزشها و پژوهشهای غيرحضوری در ایران ،وضعيت رشد
این مقوله در كشور اسپانيا بهدقت بررسي شود و نقاط ضعف و قوت آن شناسایي شود و در تدوین نقشه راه
آموزشها و پژوهشهای غيرحضوری كشور ایران مورد استفاده قرار گيرد.
در پایان خاطر نشان ميگردد كه موضوع مهم روش امتحان گرفتن و نمرهدهي در آموزشهای غيرحضوری و
حتي آموزشهای حضوری نيازمند یک تحول اساسي است؛ زیرا عليرغم پيشرفتهای شگرف در زمينه علوم
مختلف ،بسياری از مقولههای آموزشي از جمله روش ارزیابي همچنان بهصورت سنتي انجام ميشود.
1
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بهنظر ميرسد همگام با رشد علم ،در این زمينه بازنگری الزم انجام نشده است .بهعنوان جمعبندی پيشنهاد
ميشود كه از نقطه نظر روشهای ارزیابي و نمرهدهي ،دروس به سه دسته تقسيم شوند:
• دروسي كه در آنها امتحان باید بهصورت غيرحضوری و بااستفاده از ابزار نوین انجام شود؛ مانند درس
برنامهنویسي كامپيوتر و شبيه آن كه امتحان كتبي بهشيوه سنتي كارآیي ندارد و نميتواند معيار صحيحي
برای سنجش دانشجویان باشد .در اینگونه دروس ،استاد بهتر است دانشجو را مکلف به نوشتن برنامهای
مشخص بهصورت آنالین كند تا از تسلط دانشجو به آن زبان برنامهنویسي اطمينان بهتری حاصل شود.
• دروسي كه در آنها امتحان باید بهصورت ارایه گزارش و سمينار علمي باشد؛ زیرا تسلط دانشجو به مفاهيم
درسي مستلزم صرف وقت از جمله تحقيق در اینترنت و منابع علمي است و امکان ارایه دستاورد بهصورت
كتبي امکانپذیر نيست .ازسویدیگر ،ارایه گزارش علمي و سمينار ،موجب ارتقای توان پژوهشي و علمي
دانشجویان خواهد شد و آنها را برای تبدیل شدن به پژوهشگران علمي توانمند آماده ميسازد.
• دروسي كه در آنها مفاهيم پایه و كالسيک علمي برمبنای كتب مرجع آموزش داده ميشود؛ در اینگونه
دروس امتحان بهروش غيرحضوری بسيار مشکل است.
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