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 همکاران گرامی، اعضاي محترم کارگروه آموزش ترکیبی

و مشارکت در جلسات و فعالیت هاي این کارگروه، نکاتی در ارتباط با ماموریت این    با سالم و ضمن تشکر مجدد از قبول دعوت
 کارگروه به ذهن بنده می رسد که مایلم با عزیزان در میان بگذارم.  

زمانی که بصورتی ناگهانی و غیر منتظره  قرار بر این شد که آموزش در دانشگاه ها بصورت غیر حضوري باشد، سواالت، ابهامات و  
دانشگاه ها وجود داشت. در پاسخ به این نیاز، مسئولین و کارشناسان تالش زیادي به عمل آوردند تا سواالت،  مبودهاي زیادي در  ک

ارائه   ،با توجه به شرایط و محدودیت ها  قابل قبول  یا  ،مطلوب  یابهامات و کمبودها را شناسایی و تبیین کرده و در هر مورد راه حل 
 کنند. 

صورت نگرفته است، ساده    قبلی و همه جانبه نگريبرنامه ریزي  با  می رسد کامال    اکنون با حضوري شدن مجدد آموزش، که به نظر
استفاده بیشتر از محتواي الکترونیکی   ،ت قدیمی و حداکثراترین راه براي آموزشگران و مراکز آموزش عالی، بازگشت به رویه ها و عاد

دآور شده و می شوند که اکنون فرصت مناسبی براي تدوین  البته دست اندرکاران و کارشناسان مرتبا یادر کالس هاي حضوري است.  
آموزش ترکیبی است اما به نظر می رسد که چه آموزشگران و چه مدیران موسسات آموزش عالی تعریف  روش هاي  و پیاده سازي  

در دو سطح مدیران آموزشی و دقیق و چارچوب مشخصی را براي آموزش ترکیبی در اختیار ندارند. اجازه دهید با طرح چند سوال،  
 نم: مسئله را روشن تر کآموزشگران، 

 سناریوهاي آموزش ترکیبی از منظر مدیران آموزشی:برخی  

 دروس عملی بصورت حضوري و دروس نظري به صورت الکترونیکی ارائه می شوند.  -
براي مدرس قابل قبول  حضوري یا الکترونیکی  و کم و کیف آموزش هاي  در انتخاب شیوه  نوعی آزادي عمل    ،در ارائه درس -

 است ولی امتحانات باید حضوري باشند. 
د تعدادي از جلسات را حضوري و تعدادي از جلسات ن می توان  آموزشگران متناسب با محتواي درس و سبک تدریس خود -

 د.نرا الکترونیکی برگزار کن
 .  کردبرگزار  الکترونیکی    را می توان  کالس هاي حل تمرین  لیجلسات درس و امتحانات دروس نظري باید حضوري باشند و -
جلسات حل تمرین باید حضوري موزشگران بنا بر تشخیص خود می توانند فقط برخی جلسات را حضوري برگزار کنند اما  آ -

 د.  نباش
-  ........ 

 آموزشگران: سناریوهاي آموزش ترکیبی از منظر برخی  

آموزش الکترونیکی ) و  ویانتعامل زنده با دانشجو    استفاده از تخته سیاهحضوري (  در هر جلسه درس، ترکیبی از آموزش -
 به کار گرفته می شود.  کلیپ هاي آموزشی و .....)  مطالب ضبط شده در گذشته، (استفاده از اسالیدهاي آماده شده از قبل،

وري برگزار کرد و غایبین هم همزمان  ، می توان کالس را حضقلم نوري و اتصال به اینترنتلپ تاپ مناسب،  با داشتن   -
در واقع آموزشگر همان کار آموزش الکترونیکی را در کالس و در حضور دانشجویان انجام   .کننداستفاده  بصورت الکترونیکی  

 . دارندشرکت برخی دانشجویان حضوري و برخی الکترونیکی در کالس  اما   می دهد 



 جلساتی از درس حضوري و جلساتی از درس الکترونیکی برگزار می شوند.   -
براي بحث و تبادل نظر و  .  (الکترونیکی) ها را مطالعه می کنندنو دانشجویان آبارگذاري شده  براي هر جلسه مطالب درسی -

 ، جلساتی بصورت حضوري برگزار می شود.  رفع اشکال
-  ...... 

 داشته باشند.  تفاوتی ممی توانند برداشت هاي مختلف  و آموزشگران الحظه می کنید که مسئولینم

 حال چند سوال دیگر: 

هرست هاي فوق بیافزاییم) با تعریف آموزش کدامیک از این برداشت ها (و احیانا برداشت هاي بیشتري که ممکن است به ف -
 سازگار است؟  (در هر دو سطح آموزشگر و موسسه) ترکیبی 

 ؟  که به دنبال تعریف واحدي باشیم)است  یا مقدور  یا منطقیآ ؟آیا اصوال تعریف واحدي از آموزش ترکیبی وجود دارد -
انواع روش هاي آموزش ترکیبی   - (از حیث محاسن و  را چگاگر تعاریف متعددي متصور است،  ونه می توان مقایسه کرد 

 )؟  کاربرداز حیث موارد یا   معایب
 ظرفیت هاي قانونی موجود چه هستند و چه توصیه اي براي استفاده بهینه از آنها داریم؟  -
یابی به  تی را براي دسوبهاي نسبتا مطل  راه حل  اقعیات میدانی و اجرایی در دانشگاه ها چه هستند و چگونه می توانو -

 با توجه به واقعیات تجویز کرد؟   آموزش ترکیبی يمزایا

 : نکته پایانی

اکنون که آموزش حضوري به دنبال دوره اي از آموزش الکترونیکی از سر گرفته شده، بهترین فرصت براي تجویز نسخه یا نسخه 
زئیات بیشتري بتوانیم اطالعات مفیدي در اختیار آموزشگران و مدیران آموزشی در زودتر و با جهر قهایی از آموزش ترکیبی است.  

ترك آنها دشوار می شود  شده و    از شکل گیري سنت ها و رویه هاي نادرستی که متاسفانه به سرعت تبدیل به عادت قرار دهیم  
   روه، بتوانیم نقش موثر و مفیدي در این مقطع داشته باشیم. اعضاي این کارگجلوگیري کرده ایم. امید است با همت و دانش و تجربه  

 

 با احترام و تجدید ارادت

 اشرفی زادهعلی 
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