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چکیده
آموزش از راه دور ،نظام آموزش نوینی برای سازمان دادن به فرآیند یادگیری – یادهی است ،نظام آموزش باز به دلیل
ویژگیهای ساختاری خود توان توسعه سریع كمی وكیفی را در زمانها و مکانهای مختلف داراست .دانشگاه پیام نور به
عنوان تنها دانشگاه دولتی ،با نظام آموزش باز و شیوه آموزشی تركیبی از مهرماه  1368در  5رشته تحصیلی و در  28مركز،
فعالیت آموزشی خود را آغاز كرد و تا ابتدای سال 1390دارای  512مركز و واحد بود .در سال  1396به منظور اصالح
روشهای مدیریتی و چابکسازی تصدیگری و ایجاد تشکیالت و ساختار جدید به صورت منطقهای و در راستای تحقق بند
یکم برنامه عملیاتی راهبرد یازدهم سند برنامه راهبردی دانشگاه پیام نور در افق  1399-1419ساماندهی مراكز ،واحدها و
رشتههای تحصیلی دانشگاه در دستور كار قرار گرفت .در فاز اول طرح 160 ،واحد از  490واحد موجود در دانشگاه
ساماندهی شده است و با تبدیل بخشهای علمی به دانشکدهها ،رشتههای تحصیلی نیز ساماندهی شدهاند .طی سالهای
 1396تا 1399دانشگاه تالش كرده كه پژوهش ها را به سمت كاربردی و كارآفرینی و خالقیت سوق دهد .تأسیس چندین
مركز رشد ،مركز نوآوری و خالقیت در استانهای مختلف نشان از جهتگیری دانشگاه به سمت دانشگاههای كارآفرین دارد.
تقویت بستر الکترونی و استفاده بهینه از امکانات موجود برای بهبود فرایند تولید محتوا و نیز انجام آزمونهای الکترونی از
جمله اولویتهای دانشگاه میباشد كه در طول سه سال گذشته همواره مورد توجه بوده است .برنامه راهبردی دانشگاه پیامنور
در توسعه آموزش الکترونیکی در سه حوزه فناوری ،آموزش و سازمانی در حال انجام است .توسعه زیرساختهای مورد نیاز؛
توسعه ابزارهای آموزشی مدرن و مبتنی بر فناوریهای نوین؛ ایجاد ساختارهای سازمانی متناسب و نیروی انسانی آموزش
دیده؛ تولید محتوای الکترونیک به روز ،پویا و متناسب با نیاز؛ تامین منابع مالی و شخصیسازی آموزش بخشی از چشمانداز
آموزش الکترونیکی دانشگاه پیام نور است.
واژههای کلیدی :آموزش باز ،آموزش از راه دور ،دانشگاه پیامنور ،ساماندهی ،آموزش تركیبی ،آموزش الکترونیکی.
نوع مقاله :ترویجی

-1مقدمه
گسترش آموزشعالی در كشور یکی از اركان توسعه
علمی ،رشد اجتماعی ،شکوفایی استعدادها و زمینهساز
خالقیتهای انسانی است و با توجه به رشد فزاینده
جمعیت و مشکالت سرمایهگذاری ،آموزشهای متعارف و
جاری به تنهایی برای برقراری این ركن مهم كافی نیست
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و توجه به روشهـای جـدید آموزشـی و اجـرای
برنامـههایی از قبیـل آموزش باز و آموزش از راه دور و
مجازی برای دستیابی به هدفهای توسعه الزم و ضروری
است.
نزدیکترین مفهوم آموزش باز ،كاهش موانع زمانی و
مکانی و محدودیتهای مربوط به برخی از مقررات نظام
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آموزش متعارف به منظور ایجاد زمینههای ارائه آموزش
عالی به افرادی است كه به دلیل عدم دسترسی به مراكز
آموزشی ،نداشتن فرصت كافی و محدودیتهای شغلی و
اقلیمی ،از امکان كمتری برای بهرهمندی از آموزش
متعارف برخوردارند.
آموزش از راه دور ،نظام آموزش نوینی برای سازمان دادن
به فرآیند یادگیری – یادهی است كه یک مركز آموزشی
را ،به منظور انتخاب و كاربرد راهکارهایی برای استفاده از
یک یا چند نوع مواد آموزشی ،رسانهها و سایر وسایل
ارتباط جمعی یاری میدهد .همچنین با بکارگیری این
نوع آموزش و با بهرهمندی از فناوریهای جدید در ارائه
خدمات آموزش از راه دور ،فرآیند یادگیری با مشاركت
خود یادگیرندگان آسانتر میشود.
آموزش باز جویندگان علم را از قید و بندهای دانشگاههای
سنتی میرهاند و با حذف محدودیتهای سنی و جنسی و
آزمون های سنگین ورودی ،راه را برای آنان هموار میسازد
و به آنان میآموزد كه بـا اسـتفاده از امکانـات گونـاگون و
اتکاء به شوق و نیاز و عالقة خود ادامه تحصیل دهند.
نظام آموزش باز به دلیل ویژگیهای ساختاری خـود تـوان
توسعه سـریع كمـی وكیفـی را در زمـانهـا و مکـانهـای
مختلف داراست و بدین سبب درآمـوزش عـالی جمهـوری
اسالمی ایران سریعا جایگاه قدرتمندی را یافته است.
 -2پیشینة آموزش از راه دور
 -2-1پیشینة آموزش از راه دور در جهان
آموزش از راه دور نخستین بار درسال  1850مـیالدی بـه
صورت مکاتبهای در شوروی سابق و پس از آن در آلمـان،
سوئد و كشورهای دیگر ارائه شد ] .[3
برخی كشور انگلیس را آغازگر رسمی این نظـام آموزشـی
میدانند ]  .[4درنیمة دوم قرن بیستم با پیدایی فـنآوری
ارتباطی نو و امکانـات آموزشـی تـازه ،آمـوزش مکاتبـهای
متحول شد و شکل دیگری به نام آموزش از راه دور پـا بـه
عرصــة وجــود گذاشــت ]  .[6آمــوزش از راه دور بــه ویــژه
دركشورهای آسیایی توفیق چشمگیری داشته بـه طـوری
كه نزدیک بـه نیمـی از دانشـجویان آمـوزش از راه دور در
آسیا هستند.
در آغاز رشـته هـای تحصـیلی بسـیار محـدود بـود امـا بـا
پیشرفت فنآوری وگسترش شناخت ایـن شـیوه آموزشـی
عالوه بر رشتههای علومانسانی ،علـوم محـو و پزشـکی و
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مهندسی نیز تحت پوشش قرار گرفت و در مقاطع مختلف
توسعه یافت.
اگر چه نمیتـوان محاسـن آمـوزش حضـوری و سـنتی را
بویژه به دلیل آموزش چهـره بـه چهـره و ارتبـاط نزدیـک
استاد و دانشجو نادیده گرفت ،اما نظام آموزشی باز و از راه
دور نیز به یمن مزایـایی چـون پـذیرش بیشـتر دانشـجو،
كاهش مهاجرت و خوداتکایی آموزشـی دانشـجو و فـراهم
آمدن شرائط تحصیلی در نقاط دورافتاده ،امروزه در اغلـب
كشورها اهمیت فراوان كسب كرده است.
 -2-2پیشینة آموزش از راه دور در ایران
 -2-2-1دانشکده مکاتبهای
در سال  1348مطالعاتی دربارة آموزش از راه دور به
طریق مکاتبهای انجام شد و در سـال  1350دانشکده
مکاتبهای در چند رشتة تحصیلی علوم انسانی و علوم در
دانشگاه ابوریحان بیرونی شکل گرفت و با گسترش آن به
سرعت به دو دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی و علوم
تبدیل شد .در سال  1355واحد جدیدی به نام كالجهای
منطقهای ،تأسیس شد كه شعب جدیدی از دانشگاه
ابوریحان را در مناطق مختلف كشور اداره میكرد .اساس
آموزش مکاتبهای را كتاب تشکیل میداد و برای ارائة
خدمات آموزشی آن از كتابها و مطالب مفید جنبی و
منابع كمکآموزشی كتابخانهای و دفترچههای ویژه مکاتبه
با استادان برای رفع اشکل درسی و آموزشهای حضوری
استفاده میشد و با آزمونهای ضمنسال و امتحانات پایان
نیمسال تحصیلی سنجش انجام میگرفت .دانشجویان دو
دانشکده و كالجهای منطقهای با معرفی سازمانهای
دولتی كه با دانشگاه قرارداد منعقد میكردند ،از طریق
آزمون ورودی انتخاب و در رشتة تحصیلی مناسب با
اشتغال و نیاز سازمانهای مربوط ،به تحصیل ادامه
میدادند .این دانشگاه كه از سال  1350شروع به كار
كرده بود ،در سال  1359تعطیل شد و نزدیک به 2000
نفر در مقطع كاردانی و بیش از  1000نفر در مقطع
كارشناسی از آن دانشآموخته شدند (فرجالهی و دهباشی
شریف.)1387 ،
 -2-2-2دانشگاه آزاد ایران
در سال  1351مقدمات تأسیس دانشگاهی كه عهدهدار
آموزش از راه دور باشد مورد بررسی قرارگرفت .ابتدا
شورایی به نام " شورای دانشگاه آزاد ایران" تشکیل شد،
سپس كمیتة اجرایی منتخب شورا ،مبانی برنامة این

دو فصلنامه صنعت و دانشگاه ،سال دوازدهم ،شمارههای  43و  ،44بهار و تابستان 1398

دانشگاه را تدوین كرد و با تأیید شورای دانشگاه در آذرماه
سال  1352دانشگاه آزاد تأسیس شد .روش كار این
دانشگاه با دانشگاههای سنتی تفاوت بسیار داشت .متون
درسی خودآموز به عنوان مهمترین رسانة آموزشی این
دانشگاه توسط گروههای تهیة مواد درسی فراهم میشد و
رسانههای دیگر از جمله نوارهای صوتی و تصویری نیز
مورد توجه قرار داشت و از خدمات مشاورهای كارشناسان
خارجی برای بهبود آموزش و مساعد نمودن زمینة آموزش
از راه دور استفاده میشد .اولین گروه دانشجویان این
دانشگاه در سال  1356انتخاب شدند و در سال 1359
بدون آن كه دانشآموخته داشته باشد به كار آن پایان
داده شد ] .[1
 -2-2-3دانشگاه پیامنور
از سال  1359تا  1366آموزش از راه در ایران وجود
نداشت .اما درخالل این سالها با مطالعات گسترده ،برنامة
تأسیس آن تهیه شد .به منظور توسعه برنامههای آموزشی
در قالب نظامهای آموزش نیمه حضوری ،آموزش باز و از
راه دور (مجازی  ،رادیو و تلویزیونی و  )...و تحقق شعار
«آموزش برای همه ،در همه جا و در همه وقت» دانشگاه
پیام نور براساس تصمیمات جلسات  94مورخ
 1365/08/27و  97مورخ  1365/09/25شورای عالی
انقالب فرهنگی و طبق اساسنامه مصوب جلسات  99و
 100مورخ  1367/09/01و  1367/09/08شورای
مشترک كمیسیونهای  1و  2شورای عالی انقالب
فرهنگی تاسیس شده است (ظهور.)1374 ،
 -3تاریخچه دانشگاه پیام نور
دانشگاه پیام نور با پذیرش اولین گروه دانشجویی
باقیمانده از دانشگاه ابوریحان بیرونی و دانشگاه آزاد ایران
از مهرماه سال تحصیلی  1367-68فعالیت آموزشی خود
را آغاز كرد .مدرسة عالی دماوند سابق كه به دانشگاه
عالمة طباطبایی واگذار شده بود ،محل سازمانمركزی این
دانشگاه جدید تعیین شد .برخی از اعضای هیأت علمی و
كــارمندان دانشگاه آزاد ایران كه به دانشگاه عالمه
طباطبایی پیوسته بودند به این دانشگاه جدیدالتأسیس
منتقل شدند و بخشی از تجهیزات و تسهیالت این
مؤسسات هم در اختیار دانشگاه قرار گرفت(ظهور.)1374 ،
در تاریخ  67/9/1و  67/9/8شورای عالی انقالب فرهنگی
اساسنامة دانشگاه را به تصویب رساند و بدین ترتیب
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دانشگاه پیامنور در نیمة دوم سال تحصیلی 1367-68
فعالیت آموزشی خود را آغاز كرد.
 -3-1روند توسعه مناطق دانشگاه پیام نور
الف  -بر اساس اساسنامه دانشگاه پیام نور مصوب جلسات
 99و  100مورخ  1367/09/01و  1367/09/08شورای
مشترک كمیسیونهای شورای عالی انقالب فرهنگی ،در
مورد ساختار دانشگاه پیام نور در كشور تنها به این
موضوع اشاره شده است كه «به منظور اجرای برنامههای
آموزشی
در سطح دانشگاه از طریق آموزش نیمه حضوری و از راه
دور ،دانشگاهی به نام دانشگاه پیام نور تاسیس میشود كه
مركز آن در تهران و شعب آن در مراكز استانها و
شهرستانهای كشور خواهد بود» .به همین دلیل تا سال
 1371مراكز دانشگاه به صورت مستقیم زیر نظر سازمان
مركزی به فعالیت خود مشغول بودند.
ب  -در سال  1371با افزایش و گسترش مراكز دانشگاه
پیام نور در سطح كشور (تعداد شعب دانشگاه حدود 70
مركز رسید) نیاز به ساماندهی این مراكز احساس شد .در
سال  1371بر اساس صد و نهمین جلسه هیات رئیسه
دانشگاه ،كل استانهای كشور تحت پوشش ده منطقه در
نظر گرفته شد (جدول .)1
جدول  .1مناطق دهگانه دانشگاه پیام نور در سال 1371
نام منطقه
منطقه1
منطقه2
منطقه3
منطقه4
منطقه5

مرکز

نام منطقه

به مركزیت سمنان منطقه6
به مركزیت تبریز منطقه7
به مركزیت اصفهان منطقه8
به مركزیت كرمان منطقه9
به مركزیت شیراز منطقه10

مرکز
به مركزیت همدان
به مركزیت اهواز
به مركزیت مشهد
به مركزیت ساری
به مركزیت تهران

ج -در سال  1372تغییراتی در ساماندهی مراكز دانشگاه
پیام نور صورت گرفت و حوزه عملیاتی هریک از مناطق
دانشگاه درجلسه مورخ ( 72/4/31هفدهمین جلسه
شورای دانشگاه) مورد تجدید نظر قرارگرفت و مركزیت
تعدادی از مناطق به شرح ذیل تغییر یافت (جدول .)2
جدول  .2مناطق دهگانه تجدید نظر یافته دانشگاه پیام
نور در سال 1371
نام منطقه
منطقه1
منطقه2
منطقه3

مرکز

استانهای تحت پوشش

اردبیل ،گیالن ،زنجان
به مركزیت قزوین
به مركزیت تبریز آذربایجانشرقی ،آذربایجان غربی
به مركزیت اصفهان اصفهان ،چهارمحال بختیاری
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نام منطقه

مرکز

منطقه4

به مركزیت یزد

منطقه5

به مركزیت شیراز

منطقه 6به مركزیت همدان
به مركزیت اهواز
منطقه7
منطقه 8به مركزیت مشهد
منطقه 9به مركزیت ساری
منطقه 10به مركزیت تهران

استانهای تحت پوشش

نام منطقه

كرمان ،هرمزگان ،سیستان و
بلوچستان ،یزد
فارس ،بوشهر ،كهگیلویه و
بویراحمد
همدان ،كردستان ،كرمانشاه
خوزستان ،لرستان ،ایالم
خراسان
مازندران ،سمنان
تهران ،مركزی

خراسان شمالی ،خراسان رضوی،
منطقه 8به مركزیت مشهد
خراسان جنوبی
مازندران ،سمنان ،گلستان
منطقه 9به مركزیت ساری
تهران ،مركزی ،قم
منطقه 10به مركزیت تهران

د -با تغییر اساسنامه دانشگاه در سال  ،1379مناطق
دانشگاه به عنوان شعبی از دانشگاه در ساختار دانشگاه
تعریف شدند .ماده چهارم این اساسنامه با عنوان گستره
فعالیت دانشگاه عنوان میكند كه «سازمان مركزی
دانشگاه در تهران مستقر است و شعب آن به ترتیب تحت
عنوان منطقه ،مركز و واحد در داخل كشور فعالیت
میكنند» .همچنین در تبصره یکم این ماده آمده
است«:مراكز و واحدهای دانشگاه در چند منطقه
سازماندهی شده و مراكز زیر نظر مناطق به فعالیت
آموزشی اشتغال دارند .هر یک از مراكز میتوانند در
صورت نیاز و با موافقت شورای دانشگاه نسبت به ایجاد
واحد یا واحدهایی در شهرهای همجوار خود اقدام كند».
ه -با تقسیمات جدید كشوری درسال  1376استان قم به
منطقه ده ،درسال  1377استان قزوین به منطقه یک و در
سال  1378استان گلستان به منطقه نه اضافه شد.
همچنین در تقسیمات كشوری سال  1383استان پهناور
خراسان به سه استان تقسیم شد و منطقه هشت دانشگاه
سه استان خراسان شمالی ،خراسان رضوی و خراسان
جنوبی را تحت پوشش قرار داد (جدول .)3
جدول  .3مناطق دهگانه دانشگاه پیام نور در سال 1383
نام منطقه

مرکز

منطقه 1به مركزیت قزوین
منطقه 2به مركزیت تبریز
منطقه 3به مركزیت اصفهان
منطقه4

به مركزیت یزد

منطقه 5به مركزیت شیراز
منطقه 6به مركزیت همدان
منطقه 7به مركزیت اهواز

استانهای تحت پوشش
اردبیل ،گیالن ،زنجان ،قزوین
آذربایجانشرقی ،آذربایجان غربی
اصفهان ،چهارمحال بختیاری
كرمان ،هرمزگان ،سیستان و
بلوچستان ،یزد
فارس ،بوشهر ،كهگیلویه و
بویراحمد
همدان ،كردستان ،كرمانشاه
خوزستان ،لرستان ،ایالم

مرکز

استانهای تحت پوشش

و  -با تغییر اساسنامه دانشگاه در سال  ،1385مناطق
دانشگاه از ساختار دانشگاه حذف شدند و دانشگاههای
مراكز استان جایگزین آن شدند .ماده چهارم این اساسنامه
با عنوان گستره فعالیت دانشگاه عنوان میكند كه
«سازمان مركزی دانشگاه در تهران مستقر است و
شعبههای آن تحت عنوان دانشگاه پیام نور استان ...در
مراكز استانهای كشور فعالیت میكنند .دانشگاه هر
استان از چند مركز و واحد تشکیل میشود».
 -3-2روند توسعه مراکز و واحدهای دانشگاه
پیامنور
پس از تاسیس دانشگاه پیام نور 28 ،مركز دانشگاهی قدیم
كه از كالجهای منطقهای دانشگاه ابوریحان و مراكز
دانشگاه آزاد ایران باقی مانده بودند و در ادغام دانشگاهها و
موسسات آموزش عالی كشور جزء دانشگاه عالمه
طباطبایی محسوب شده بودند ،از دانشگاه عالمه
طباطبایی منتزع و به دانشگاه پیام نور منتقل شدند.
بنابراین دانشگاه پیام نور عمال با پذیرش اولین سری
دانشجویان از مهرماه سال تحصیلی  1367-68فعالیت
آموزشی خود را با این  28مركز و مركز بیرجند كه مجوز
تأسیس شورای گسترش آموزش عالی را اخذ كرده بود
شروع به كار كرد .مراكز یاد شده عبارت بودند از :آباده،
ابهر ،اردبیل ،ارومیه ،اسالمآباد ،اصفهان ،اهواز ،بروجن،
بندرعباس ،بهشهر ،بیرجند ،تبریز ،تربت حیدریه ،تهران،
خوانسار ،خوی ،رشت ،ساری ،شهرضا ،شهركرد ،شیراز،
فریمان ،كرمان ،گلپایگان ،گنبدكاووس ،مشهد ،نجفآباد،
نقده و همدان.
با فعالیت دانشگاه پیام نور همه ساله هیأتهای مؤسس ،با
انجام تعهدات اولیه و پرداخت بخش قابل توجهای از
هزینههای عمرانی امکانات الزم برای تأسیس مراكز و
واحدهای دانشگاه را در شهرهای خود بوجود آوردند .روند
توسعه دانشگاه (تاسیس شعب جدید) از سال  1367در
جدول زیر (جدول  )4نمایش داده شده است:
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 -3-2روند توسعه مراکز و واحدهای دانشگاه

ردیف سال تاسیس تعداد شعب راه

پیامنور
پس از تاسیس دانشگاه پیامنور 28 ،مركز دانشگاهی قدیم
كه از كالجهای منطقهای دانشگاه ابوریحان و مراكز
دانشگاه آزاد ایران باقی مانده بودند و در ادغام دانشگاهها و
موسسات آموزش عالی كشور جزء دانشگاه عالمه
طباطبایی محسوب شده بودند ،از دانشگاه عالمه
طباطبایی منتزع و به دانشگاه پیام نور منتقل شدند.
بنابراین دانشگاه پیام نور عمال با پذیرش اولین سری
دانشجویان از مهرماه سال تحصیلی  1367-68فعالیت
آموزشی خود را با این  28مركز و مركز بیرجند كه مجوز
تأسیس شورای گسترش آموزش عالی را اخذ كرده بود
شروع به كار كرد .مراكز یاد شده عبارت بودند از :آباده،
ابهر ،اردبیل ،ارومیه ،اسالمآباد ،اصفهان ،اهواز ،بروجن،
بندرعباس ،بهشهر ،بیرجند ،تبریز ،تربت حیدریه ،تهران،
خوانسار ،خوی ،رشت ،ساری ،شهرضا ،شهركرد ،شیراز،
فریمان ،كرمان ،گلپایگان ،گنبدكاووس ،مشهد ،نجفآباد،
نقده و همدان.
با فعالیت دانشگاه پیام نور همه ساله هیأتهای مؤسس ،با
انجام تعهدات اولیه و پرداخت بخش قابل توجهای از
هزینههای عمرانی امکانات الزم برای تأسیس مراكز و
واحدهای دانشگاه را در شهرهای خود بوجود آوردند .روند
توسعه دانشگاه (تاسیس شعب جدید) از سال  1367در
جدول زیر (جدول  )4نمایش داده شده است:
جدول .4تعداد شعب دانشگاه پیام نور به تفکیک سال
ردیف سال تاسیس تعداد شعب راه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1367-68
1368-69
1369-70
1370-71
1371-72
1372-73
1373-74
1374-75
1375-76
1376-77
1377-78
1378-79
1379-80

تعداد کل

اندازی شده

شعب

29
9
5
19
10
17
29
5
2
5
16
20
11

29
38
43
62
72
89
118
123
125
130
146
166
177

17

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1380-81
1381-82
1382-83
1383-84
1384-85
1385-86
1386-87
1387-88
1388-89
1389-90

تعداد کل

اندازی شده

شعب

8
9
22
12
28
16
158
31
12
15

185
194
216
228
256
272
457
488
500
512

با توجه به جدول فوق مشخص میشود كه به صورت
میانگین هر سال حدود  22/4شعبه جدید راهاندازی شده
است .بیشترین تعداد راهاندازی شعب مربوط به سال -87
 1386با  185شعبه جدید و كمترین تعداد راهاندازی
شعب مربوط به سال  1375-76با راهاندازی تنها  2شعبه
جدید بوده است.
روند تاسیس شعب جدید و تعداد شعب به تفکیک سال
تحصیلی در شکلهای زیر نمایش داده شده است
(شکلهای  1و :)2

دانشگاه پیامنور و افق آموزش تركیبی در آینده
18

شکل  .2نمودار تعداد شعب به تفکیک سال
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شکل  .1نمودار روند تاسیس شعب جدید به تفکیک سال تحصیلی
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 -4ساماندهی دانشگاه پیام نور در دهه 90
در سال  1390در استان تهران تعداد  10و در سال
 1395تعداد  12واحد مورد ساماندهی قرار گرفت و در
نتیجه  512مركز و واحد به  490مركز و و واحد تقلیل
یافت.
در سال  1391با تغییر ساختار دانشگاه ،ساختاردانشکدهها
و گروههای آموزشی تغییر یافته اسـت .در سـاختار مزبـور
باید «بخش علمی» در سازمان مركزی تشکیل مـی شـد و
در تمام استانها« ،دانشکدهها» با حداقل سه گروه علمـی
تشکیل میشدند ،در واقـع بایـد حـدود  100دانشـکده در
دانشگاه تشکیل می شد كه عمالً این اتفاق نیافتـاده بـود و
اعضای هیأت علمی مشاركت قابل توجهی در امور آموزشی
و پژوهشی پیدا نمیكردند .تشکیل حـدود  100دانشـکده
در یک دانشگاه نیز امری غیرمتعارف و فاقد توجیه علمـی
و منطقی بود .تعداد « 9بخش علمی» در سازمان مركـزی
تشکیل شـده بـود و البتـه بـه دلیـل نامتعـارف بـودن در
تشکیالت آموزش عالی كشور؛ واگذاری امور علمی ستادی
به كارشناس؛ از بین رفتن هویت گروههای آموزشی و نیـز
قطع ارتباط اعضای هیأتعلمی صف و ستاد ،كارایی مـورد
انتظار را نداشتند .خصوصاً ایـن بخـشهـا نتوانسـته بودنـد
مشاركت اعضای هیأتعلمی مسـتقر در شهرسـتانهـا را در
امور آموزشی و پژوهشی جلب كننـد و بیشـترین مشـاركت
مربوط به اعضای هیأتعلمی مستقر در سازمان مركزی بود.
بر اساس مصوبه پنجاه و پنجم ستاد آمایش وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری مورخ  1398/3/27در مورد لزوم
بازنگری و اصالح روشهای مدیریتی و چابکسازی
تصدیگری و ایجاد تشکیالت و ساختار جدید به صورت
منطقهای و در راستای تحقق بند یکم برنامه عملیاتی
راهبرد یازدهم سند برنامه راهبردی دانشگاه پیام نور در
افق  1399-1419ساماندهی مراكز ،واحدها و رشتههای
تحصیلی دانشگاه در دستور كار قرار گرفت.
 -4-1اهداف اصلی ساماندهی
الف) تقویت مراكز ،ساماندهی ساختار و متناسبسازی
مراكز و واحدها ،چابکسازی تشکیالت و پستهای
سازمانی و تمركززدایی و استفاده حداكثری و بهینه از
امکانات و فرصتهای دانشگاه؛
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ب) ارتقای كیفیت فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی،
فرهنگی ،اجتماعی ،دانشجویی ،حقوقی ،اداری ،مالی و
عمرانی دانشگاه؛
ج) ساماندهی گروههای علمی و رشتههای تحصیلی با
متناسبسازی رشتهها و مقاطع تحصیلی بر اساس
ماموریتهای دانشگاه ،درخواستهای متقاضیان ورود به
دانشگاه و نیازهای منطقهای و ملی كشور؛
د) ارتقا مراكز نوآوری و توسعه فناوری ،مراكز رشد وابسته
به پارکهای علم و فناوری ،افزایش و تقویت شركتهای
دانشبنیان فعال و برنامهریزی برای افزایش شركتهای
دانشبنیان توسط اعضای هیأت علمی ،كاركنان و
دانشجویان به منظور ایجاد كارآفرینی برای دانشجویان و
دانشآموختگان دانشگاه؛
هـ) افزایش تعامالت و تقویت اعضای هیأتعلمی در
شبکههای منطقهای و استفاده از همفکری و مشاركت
بخشهای مختلف علمی در تصمیمگیریها؛
و) تجمیع و بهرهمندی بهتر از توانمندیهای دانشگاه در
حوزه آزمایشگاهها ،كارگاهها ،پژوهشکدهها و تسهیل در
ایجاد و توسعه آزمایشگاههای ملی ،منطقهای و شبکه
آزمایشگاهی تخصصی؛
ز) ارتقا و افزایش سامانههای الکترونیکی دانشگاه در
راستای اهداف دولت الکترونیک؛
ح) ارتقا فرایندها و سازوكارهای بهینه و مناسب در
چگونگی ارتباط مراكز و واحدها با سازمان مركزی و با
یکدیگر و ارتقای كیفی روابط بین آنها؛
ط) افزایش اختیارات مراكز و واحدها ،تسهیل اجرای
تفویو اختیارات و متوازنسازی زیر ساخت ،امکانات و
تجهیزات در راستای ارتقای همسانسازی آموزشی و
پژوهشی در دانشگاه (در راستای بند سوم راهبرد كالن
ملی هفتم نقشه جامع علمی كشور)؛
ی) استفاده بهینه از امکانات و ظرفیتهای موجود اعم از
منابع مالی و انسانی و شناسایی و تحقق منابع درآمدی و
انضباط مالی ،شفافیت ،قانونمداری و تقویت نظم و
انضباط در سطوح مختلف اداری و علمی؛
ک) صرفهجویی در هزینهها و تجمیع امکانات و تسهیل
در بهرهمندی بیشتر از امکانات و توانمندیهای دانشگاه
توسط مراكز و واحدهای چند استان با یکدیگر؛
ل) تقویت نظارت و ارزیابی بر مراكز و واحدها؛
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شورای ساماندهی دانشگاه با مطالعه دقیق تمام مراكز و
واحدها در سطح كشور ،مراكز و واحدها ،رشتههای
تحصیلی و نیز ساختار بخشهای علمی را مورد بازنگری و
ساماندهی قرار داد.
 -4-2نتایج فاز اول ساماندهی
در فــاز اول طــرح ســاماندهی 160 ،واحــد از  490واحــد
موجود در دانشگاه سـاماندهی شـد ،ظرفیـت  716رشـته-
محل در این  160واحد صفر شد و ظرفیت  541رشته-محل
عیناً حفظ شـد ،در  330مركـز بـاقی مانـده ظرفیـت 1990
رشته-محل صفر شد و ظرفیت سایر رشته-محلها اصالح یـا
حفظ شد .در این راستا تاكنون بیش از  2700رشته محـل
كه عمدتاً فاقـد دانشـجو در سـه سـال گذشـته بودنـد ،از
دفترچه انتخاب رشته سال  1399حذف شدهاند .بهمنظـور
ارتقای اثر بخشی ،تفکیـک وظـایف سـتاد و صـف ،سـازگاری
بیشتر بـا سـاختارهای متعـارف آمـوزش عـالی و در راسـتای
تحقــق بنــد  4اساســنامه دانشــگاه پیــامنــور مصــوب شــورای
گسترش آمـوزش عـالی مـورخ  ،1396/4/25سـاختار جدیـد
گروههای علمی و دانشکدهها در دانشگاه پیامنـور ایجـاد شـد.
در این ساماندهی شش دانشکده و بیست و دو گروه علمی
به شرح زیر تشکیل شده است:
 دانشکده علوم تربیتی شامل گروه علـوم تربیتـی ،گـروهمدیریت ورزش ،گروه روانشناسی؛
 دانشکده مدیریت شامل گروه مـدیریت ،گـروه اقتصـاد،گروه حسابداری؛
 دانشکده علوم انسانی شامل گـروه الهیـات ،گـروه زبـانفارسی ،گروه زبانهای خارجی؛
 دانشکده علـوم اجتمـاعی شـامل گـروه حقـوق و علـومسیاسی ،گروه جغرافیا ،گروه تاریخ ،گروه علوم اجتماعی؛
 دانشکده فنی و مهندسی شامل گـروه مهندسـی ،گـروهكشاورزی ،گروه معماری و هنر؛
 دانشکده علوم پایه شامل گروه ریاضی و آمار ،گـروه شـیمی،گروه زیستشناسی ،گروه زمینشناسی و گروه فیزیک.
 گروه معارف اسالمی نیز با عنایت بـه مصـوبات شـورایعالی انقالب فرهنگی یک گروه منسجم كشوری زیـر نظـر
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی خواهد بود.
 ساماندهی این تعداد از واحدها عالوه بـر تقویـت علمـیسایر مراكز باعث صرفهجویی زیادی در هزینههای دانشگاه
خواهد شد .ساماندهی برخـی از واحـدهـای دانشـگاه ،بـه
معنای تعطیلی واحدهای ساماندهی شده نیست؛ بلکه این
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واحدها به مراكـز پژوهشـی دانشـگاه تغییـر كـاربری داده
می شوند و برای ایجاد پارک علم و فناوری ،مركـز رشـد و
توسعه و ارائه دهندة خدمات به شركتهای اسـتارتآپ و
دانش بنیان و نیز دفـاتر ارتبـاط بـا شـركتهـای صـنعتی
تجهیز میشوند .این واحدها با تغییر كـاربری بـرای انجـام
پــژوهشهــای بنیــادی ،توســعهای و كــاربردی اســتادان و
دانشجویان دانشگاه در همه مقـاطع تحصـیلی و بـه ویـژه
تحصیالت تکمیلی و عالقمندان حوزههای مختلف پژوهش
تبدیل می شوند .به ایـن ترتیـب بـا سـاماندهی واحـدهای
دانشــگاه ،اســتادان ،دانشــجویان و كاركنــان واحــدهای
ساماندهی شده از مزایای ذكر شـده سـاماندهی بهـرهمنـد
شده و این واحدها نیز محل مناسبی برای مهارتآموزی و
كارآفرینی و درآمد زایی دانشجویان و مردم بـومی خواهـد
شد .مراكز و واحدهای مرزی ،استراتژیک ،كمبرخوردار ،بـا
فاصله بیشتر از  100كیلومتر با مركـز همجـوار و یـا تنهـا
مركز آموزش عالی در یک شهرسـتان ،شـامل سـاماندهی
نخواهند شد و كماكان به فعالیتهـای قبلـی خـود ادامـه
خواهند داد.
رشتههای مصوب واحدهای ساماندهی شده به پیشنهاد
رئیس منطقه و موافقت معاونت آموزشی دانشگاه و
تصویب شورای ساماندهی به سایر مراكز و واحدها منتقل
میشوند .درصورتی كه دانشگاه نسبت به حذف برخی از
رشتهها اقدام كند ،به ازای حذف هر سه رشته محل ،با
پیشنهاد معاونت آموزشی و تصویب شورای ساماندهی در
یکی از مراكز و واحدهای دایر یک رشته جدید با مصوبه
شورای دانشگاه ایجاد میشود.
كلیه دانشجویان واحدهایی كه مشمول ساماندهی شدند
(مبدا) در مراكز یا واحدهای همجوار یا در سطح استان با
شرایط و مقررات خاص ساماندهی بصورت مهمان دائم
طبق درخواست دانشجو ادامه تحصیل میدهند .در
صورتی كه تعدادی از دانشجویانی كه تمایل به ادامه
تحصیل در محل قبلی داشته باشند ،در صورتی كه واحد
قبلی ساختمان مناسب و متعلق به دانشگاه داشته باشد،
دانشجویان مجازند تا زمان دانشآموختگی در محل قبلی
ادامه تحصیل دهند .واحد ساماندهی شده صرفاً محل
تشکیل كالس و برگزاری امتحانات خواهد بود.
اعضای هیأتعلمی واحدهایی كه مشمول ساماندهی
شدهاند با درخواست عضو هیأتعلمی و نیاز سایر مراكز و
واحدها (به جز مراكز استان) با تأیید رئیس منطقه و
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موافقت كمیته نقل و انتقاالت هیأت اجرایی جذب به
مراكز و واحدهای دانشگاه پیامنور در منطقه و یا سایر
دانشگاهها و دستگاههای دولتی مورد تقاضا منتقل
میشوند ،در غیر این صورت اعضای هیأتعلمی واحدهای
ساماندهی شده در مراكز یا واحدهای ادغامی (مقصد) ادامه
خدمت خواهند داد.
اعضای غیرهیأتعلمی واحدهایی كه مشمول ساماندهی
شدند با درخواست اعضا و نیاز سایر مراكز و واحدها (به جز
مراكز استان) با تأیید رئیس منطقه و كمیته اجرایی منابع
انسانی دانشگاه به مراكز و واحدهای دانشگاه پیامنور در
منطقه و یا سایر دانشگاهها و دستگاههای دولتی مورد تقاضا
منتقل میشوند .در غیر این صورت در واحدهای ساماندهی
شده در مراكز یا واحدهای ادغامی(مقصد) ادامه خدمت
خواهند داد.
اموال منقول واحدهای ساماندهی شده با پیشنهاد رئیس
منطقه و موافقت معاونت اداری ،مالی و عمرانی و با تصویب
هیأت رئیسه در مراكز و واحدهای دیگر همان استان مورد
استفاده قرار میگیرد .پس از بررسی جامع از طریق
كمیتههای پیگیری مناطق و موافقت شورای ساماندهی
دانشگاه ،نحوه استفاده از اموال و ساختمانهای ساماندهی
شده به تصویب هیأت امنای دانشگاه برسد.
بهمنظور ارتقای اثر بخشـی ،تفکیـک وظـایف سـتاد و صـف،
سازگاری بیشتر بـا سـاختارهای متعـارف آمـوزش عـالی و در
راستای تحقق بند  4اساسنامه دانشگاه پیامنور مصوب شورای
گسترش آمـوزش عـالی مـورخ  ،1396/4/25سـاختار جدیـد
گروههای علمی و دانشکدهها در دانشگاه پیامنور ایجاد شد.
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تعداد دانشجوی دکتری:
1277

تعداد دانشجوی
کارشناسی ارشد36120 :

%0.3

%9.7

تعداد دانشجوی کارشناسی
333658:
%90

شکل  .3تعداد دانشجویان دانشگاه پیام نور به تفکیک
مقطع تحصیلی

 -5-2تعداد رشتههای تحصیلی
دانشگاه پیام نور دارای  357رشته تحصیلی است .وضعیت
این رشتههای تحصیلی به تفکیک مقطع تحصیلی به شرح
زیر میباشد (شکل :)4

کارشناسی76:

دکتری50 :

%21

%14

کارشناسی ارشد231:
%65

 -5وضعیت فعلی دانشگاه
 -5-1تعداد دانشجویان
دانشگاه پیام نور دارای  371055دانشجو است .وضعیت
این دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی به شرح زیر
میباشد (شکل :)3

شکل  .4تعداد رشتههای تحصیلی دانشگاه پیام نور به
تفکیک مقطع تحصیلی

 -5-3تعداد اعضای هیات علمی
دانشگاه پیام نور دارای  3747عضو هیات علمی است.
وضعیت اعضای هیات علمی این دانشگاه به تفکیک مرتبه
علمی به شرح زیر میباشد (شکل :)5
دانشیار 304:استاد51:
%8
%1
مربی1677:
%45

استادیار1715:
%46
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شکل  .5تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور به
تفکیک مرتبه علمی

 -5-4تعداد اعضای غیرهیات علمی
دانشگاه پیام نور دارای  8048عضو غیرهیات علمی است.
وضعیت اعضای غیرهیات علمی این دانشگاه به تفکیک
وضعیت استخدامی به شرح زیر میباشد (شکل :)6
پیمانی:

رسمی199:

داخل

39

کشور490:

%7

%93

تعداد دانشجو شاغل در
مرکز بین الملل 2049 :

تفکیک مراکز داخلی و بینالمللی

%25

%13

مراکز

تعداد مراکز بین الملل:

شکل  .8تعداد مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور به

7

1100

تعداد

قراردادی4805 :
%60

رسمی

 -6ماموریت دانشگاه

آزمایشی:
146

 -6-1حرکتتت در راستتتای دانشتتگاه ن تتل ستتوم و

%2

چهارم

شکل  .6تعداد اعضای غیرهیات علمی دانشگاه پیام نور
به تفکیک وضعیت استخدامی

 -5-5تعداد دانشآموختگان
دانشگاه پیام نور دارای  1571268دانشآموخته است.
وضعیت دانشآموختگان این دانشگاه به تفکیک مقطع
تحصیلی به شرح زیر میباشد (شکل :)7
دکتری1305 :
کاردانی1007:

%0.1

%0.1

کارشناسی
ارشد107223 :
%6.8

کارشناسی:
1451494
%92.4

کارشناسی
نا پیوسته:
10239
%0.7

شکل  .7تعداد دانشآموختگان دانشگاه پیام نور به
تفکیک مقطع تحصیلی

 -5-6تعداد مراکز و واحدها
دانشگاه پیام نور قبل از فاز اول ساماندهی دارای 490
مركز و واحد در داخل كشور و  39مركز بینالمللی است.
وضعیت مراكز و واحدهای این دانشگاه به تفکیک داخلی
یا بینالمللی به شرح زیر میباشد (شکل :)8

در راستای تحقق فصل دوم و راهبردهای سوم و هفتم
نقشه جامع علمی كشور مبنی بر دستیابی به وضع مطلوب
علم و فناوری و همچنین جهت دادن چرخه علم و فناوری
به ایفای نقش موثر در اقتصاد ،و نیز جهتدهی آموزش و
پژوهش برای رفع نیازهای واقعی كشور و همچنین
پیادهسازی راهبرد كالن هشتم نقشه جامع علمی كشور
مبنی بر تربیت نیروهای خالق و كارآفرین و نیز در
راستای تحقق بند دوم مربوط به بخش نظام آموزش عالی
شایستهمحور ،توانمندساز و كارآمد در برنامه پیشنهادی
وزیر محترم علوم ،تحقیقات و فناوری به مجلس شورای
اسالمی مبنی بر سوق دادن تدریجی دانشگاهها به سمت
دانشگاههای جامعهمحور ،كارآفرین و خالق؛ طی سالهای
 1396تا 1399دانشگاه تالش كرده است كه پژوهشها را
به سمت كاربردی و كارآفرینی و خالقیت سوق دهد.
تأسیس چندین مركز رشد ،مركز نوآوری و خالقیت در
استانهای مختلف نشان از جهتگیری دانشگاه به سمت
دانشگاههای كارآفرین دارد .ضمن این كه دانشگاه تالش
كرده است تا در حل مسائل اجتماعی مناطق مختلف
كشور هم نقش ایفا كند كه خوشبختانه در این زمینه
موفقیتهای بسیار خوبی را به دست آورده است.
آموزش مهارتافزا ،ارتقا مسئولیت اجتماعی و توسعه زیر
ساختهای پژوهش و فناوری دانشگاه در راستای
پاسخگویی به نیازهای جامعه ،بحث ایجاد زمینه برای
مهارتآموزی و مهارتافزایی دانشجویان و دانشآموختگان
در دستور كار مدیریت دانشگاه قرار گرفت .مهارتآموزی

دو فصلنامه صنعت و دانشگاه ،سال دوازدهم ،شمارههای  43و  ،44بهار و تابستان 1398

در طول تحصیل و ایجاد زمینه برای اشتغال
دانشآموختگان دانشگاه از مواردی بوده كه به طور جدی
از سالهای  1396تا  1399پیگیری شده است و هم
اكنون فرصت مهارتآموزی در همه صنوف و بنگاههای
اقتصادی كشور با امضای تفاهمنامه با كانون عالی
كارفرمایان صنوف كشور و استقرار نیروهای این كانون در
مراكز استانی برای دانشجویان فراهم میباشد .ضمن این
كه با همکاری معاونت محترم توسعه روستایی ریاست
جمهوری هم اكنون در هفت استان كشور طرحهای
اشتغالزایی دانشآموختگان به صورت آزمایشی در حال
انجام می باشد و در سال آتی این طرح در تمام استانها
اجرایی خواهد شد.
ضمناً فعالیتهای زیر در راستای ایجاد پارکهای علم و
فناوری و كارآفرینی برای دانشجویان دانشگاه انجام شده
است:
الف) راهاندازی  10مركز نوآوری در استانها و استقرار 49
هسته نوآور؛
ب) تأسیس  22مركز رشد وابسته به پارک علم و فناوری
در استانها و استقرار  120هسته فناور؛
ج) ایجاد  7شركت دانشبنیان فعال و برنامهریزی برای
افزایش شركتهای دانش بنیان توسط اعضای هیأت
علمی ،كاركنان و دانشجویان دانشگاه؛
د) برگزاری  11استارتآپ و امضاء تفاهمنامه تأسیس
مركز نوآوری و توسعه فناوری دانشگاه با معاونت پژوهش
و فناوری وزارت متبوع.
عالوه بر این دانشگاه با اخذ مجوز از هیأت امنا ،اقدام به
تأسیس مركز آموزشهای كوتاه مدت كرده است كه این
امر میتواند منجر به كارآفرینی و اشتغال دانشآموختگان
شود.
 -6-2تقویت ب تر الکترونی
شیوه ارائه آموزش دانشگاه پیامنور به شکل تركیبی اسـت.
آموزش تركیبی به طور كلی به معنای به كارگیری بیش از
یک روش ،راهبرد ،روش یا رسـانه در امـر آمـوزش ،بـرای
ارائه محتوا و مطالب آموزشی است .این شیوه از آموزش به
عنوان رویکرد جدیـدی در برنامـه ریـزی آموزشـی مطـرح
می باشد كه در آن برای آمـوزش ،از تركیبـی از تجهیـزات
الکترونیکی و حضوری و نیز تركیبی از شیوههای دانشـجو
محور و استاد محور استفاده میشود .این رویکرد قـادر بـه
ایجاد ساختارهای چند وجهـی مجـزا بـا همـاهنگی كلیـه
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فاكتور های مجموعه آموزشی در كنار به كارگیری نظریهها
و روشهای نوین آموزشی ،نرمافزارهـای آموزشـی ،وب و...
در راســتای خلــق مجموعــههــای آموزشــی -یــادگیری
مشاركتی از راه دور می باشد .این رویکرد سعی دارد اصول
یادگیری شناختی و ساختنگرایی اجتماعی را با هم تلفیق
كرده و عناصر سه نظام آموزشـی آگـاهی دهنـده ،توانـایی
دهنده و خالق را یک جا گردهم آورد.
تقویت بستر الکترونی و استفاده بهینه از امکانـات موجـود
برای بهبود فرایند تولید محتـوا و نیـز انجـام آزمـونهـای
الکترونی از جمله اولویتهای دانشگاه میباشد كه در طول
ســالهــای  1396تــا  1399همــواره مــورد توجــه بــوده و
خوشبختانه گام های مؤثری در این مسـیر برداشـته شـده
است و هم اكنـون مسـیر بـرای حركـت سـریعتـر آمـاده
میباشد .افزایش آزمونهای الکترونی از حـدود  10درصـد
به بیش از  30درصد تـا قبـل از همـهگیـری كرونـا اقـدام
بسیار موفق دانشگاه در دو سال  1397و  1398میباشـد.
این در حالی اتفاق افتاده است كه به خاطر تحـریم امکـان
خرید و تجهیز امکانات سختافزاری مناسب فـراهم نبـوده
است .بحث تقویت زیـر سـاخت هـای الکترونیکـی و ارائـه
آمــوزشهــای الکترونیکــی و نیــز برگــزاری الکترونیکــی
آزمونها در دستور كار مدیریت دانشگاه قرار گرفته است و
در كلیه استان ها سرورهای متعددی خریداری و راهاندازی
شده است.
در اسفند  1398و با شروع شـیوع بیمـاری  Covid 19و
شروع اعمال شرایط ویژه برای دانشگاهها ،دانشگاه پیامنـور
با استفاده از بسترهای موجود الکترونیکی و نیز با اسـتفاده
از پتانسیل و توانمندی مراكز استانی اقدام به تغییر شـیوه
آموزش به الکترونیکی كرد و خوشبختانه بـا پیگیـریهـا و
تــالشهــای همــه اعضــای درگیــر در بحــث الکترونیکــی،
دانشگاه موفق شد كـه از نیمـه دوم فـروردین مـاه 1399
كلیــه دروس نظــری خــود را در سراســر كشــور در بســتر
آموزش های الکترونیکی ارائه كند ،به نحوی كه هیچ نیازی
به تغییر تقویم آموزشی دانشگاه احساس نشد .ضـمن ایـن
كه در آزمونهای پایان ترم هم تمـام آزمـونهـا در بسـتر
الکترونیکی و به صورت غیرحضوری برگزار شد.
ضــمناً در طــول ارائــه دروس در تــرم جــاری بــه صــورت
الکترونیکی ،نظارت و ارزیابی دانشگاه اقدام به ارزیابی ایـن
روش آموزشی از دیدگاه مدرسین و دانشـجویان كـرد كـه
نتایج این بررسی بسیار امیدواركننده و مثبت بود.
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به كارگیری شـیوه آموزشـی تركیبـی درسیسـتم آمـوزش
الکترونیکی دانشگاه پیام نـور مزایـای زیـر را ایجـاد كـرده
است:
 دستیابی به كیفیت باالی یادگیری با تلفیق فناوریهـایارتباطی– اطالعاتی در درون مجموعههای یادگیری متنوع
در جهت حمایت از آموزش حضوری و مجازی؛
 كاهش هزینههای دسـتیابی بـه اطالعـات بنیـادی و پـرهزینه مورد نیاز در پژوهشهای تخصصی؛
 منعطف كردن فرآیند سازماندهی و ارائه مـواد آموزشـیتوسط اساتید؛
 تشریح واضح محتوی دروس ،ارزشیابی و مالکهای آن؛ كوتاهتر شدن منحنی یادگیری برای كل فراگیران؛ تقویت فعالیت های فراگیران با بهرهگیـری از روش حـلمسئله و پرسـشگـری بـا اسـتفاده از تعـامالت گروهـی و
رقابت سالم در ساختاری پویا.
بنابراین با توجه به شیوه ارائه آموزش تركیبـی و بـه ویـژه
الکترونیکی ،توسعه رشته های تحصـیلی ایـن دانشـگاه بـر
مبنای اولویت رشته هایی است كه با این روش قابـل ارائـه
به دانشجویان دانشگاه باشد.
از جمله بسترهای الکترونیکی كه در دانشگاه پیام نور به
مرحله اجرا در آمده است ،یک برنامه به صورت LMS
برای تلفن همراه به نام "پیام من" است .این اپلکیشن
توانایی بسیار زیادی جهت ارتباط اساتید با دانشجویان در
زمینه ارائه دروس مختلف و اجرای آزمون  Onlineرا دارا
میباشد .تست موفق این برنامه در امتحانات پایان ترم
گذشته نوید یک برنامه موفق و كاربردی در دانشگاه را به
همراه داشت .ضمناً اطالعات زیادی از جمله مقاالت ،كتب
الکترونیکی و نیازمندیهای دانشجویان در این برنامه قابل
دسترسی برای آنان خواهد بود.
 -6-2-1ایجاد مرکز فناوری اطالعات در دانشگاه
مطابق مصوبه پنجاه و چهارمین نشست عادی هیأت امنا
مورخ  1399/4/17مصوب شده است تا به جای دفتر آمار
و فناوری اطالعات ،مركز فناوری اطالعات در دانشگاه
پیامنور ایجاد شود .با ارتقا سازمانی این مركز ،فعالیتها
تجمیع شده و تصمیمگیری با سهولت بیشتری صورت
خواهد گرفت.
الف) چشمانداز مرکز فناوری اطالعات
مركزی توانمند ،پیشرو و تأثیرگذار در ارائه و توسعه
خدمات نوین فناوری اطالعات و ارتباطات بهویژه در حوزه
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آموزش عالی كشور و در تعامل فعال و مستمر ملی و
بینالمللی بهمنظور ارائه خدماتی در تراز هاب بینالمللی
آموزشهای مجازی در سطح منطقه.
ب) اهداف مرکز فناوری اطالعات
 استقرار حاكمیت فناوری اطالعات بهمنظور ارتقایجایگاه علمی دانشگاه پیامنور بهعنوان دانشگاهی با قطب
بینالمللی آموزش مجازی در منطقه؛
 ارائه خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات ،از مسیرهایمتنوع اما یکپارچه ،روزآمد ،پایدار و امن برای همه
ذینفعان دانشگاه؛
 تسهیل فناورانه پایش ،راهبری و كنترل كیفیت خدماتدر دانشگاه؛
 بهرهگیری مؤثر از فناوری اطالعات بهمنظور پشتیبانی ازفرآیندهای اصلی و پشتیبان دانشگاه؛
 فراهمآوری زیرساختهای الزم بهمنظور ارائه جامعخدمات فناوری اطالعات بدون وابستگی به پلتفرم
(بنسازه) خاص؛
 مدیریت كارا و اثربخش داده ،اطالعات و دانش در سطحدانشگاه با نگاهی جامع ،یکپارچه و نظاممند؛
 تسهیم دانش انباشته در مركز در قالب مشاوره بهدانشگاهها و مراكز پژوهشی و آموزش عالی كشور؛
 حضور فعال و اثربخش در نهادهای عالی سیاستگذاریفناوری اطالعات كشور.
ج) وظایف مرکز فناوری اطالعات
بهمنظور تحقق این اهداف و ایجاد الگویی برتر در حوزه
ارائه خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات ،در نظر است تا
این مركز با دقت روندهای توسعه فناوری اطالعات و
ارتباطات ملی و بینالمللی را رصد و با درک بههنگام
فرصتها و تهدیدهای این حوزه ،زیرساختهای الزم را
برای استقرار نظام حاكمیت فناوری اطالعات در دانشگاه
پیامنور فراهم آورد .برای این منظور مركز متعهد به ارائه
خدمات زیر میباشد:
 نیازسنجی ،تحلیل ،طراحی ،برنامهریزی و تأمینزیرساخت سختافزاری ،نرمافزاری ،شبکه و امنیت فناوری
اطالعات و ارتباطات دانشگاه؛
 تدوین و ابالغ برنامهها ،استانداردها و دستورالعملهایمرتبط با حوزه فناوری اطالعات و فضای مجازی دانشگاه
پیام نور؛
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 ن وآوری و ارتقای كیفیت و كمیت ارائه خدمات دانشگاهبا فراهم آوردن خدمات یکپارچه و روزآمد فناوری
اطالعات؛
 طراحی ،راهاندازی و مدیریت مركز داده اصلی و مركزداده پشتیبان دانشگاه؛
 ط راحی ،استقرار و مدیریت سامانه یکپارچه دانشگاهیبهمنظور ارتقای فضای یادگیری ،تحقیق و كار كاربران
(دانشجویان ،كاركنان و اعضای هیئت علمی) دانشگاه؛
 تأمین پهنای باند وسیع ،پایدار و در دسترس؛ پاسخگویی و رفع مشکالت حوزه فناوری اطالعات(سختافزار ،نرمافزار ،شبکه و امنیت) كاربران دانشگاه در
كوتاهترین زمان ممکن؛
 راهاندازی نظام هوش سازمانی؛ استقرار نظام جامع آماری دانشگاه؛ استقرار نظام مدیریت امنیت فناوری اطالعات وارتباطات؛
 ارائه خدمات آموزش فناوری اطالعات؛ توجه به یادگیری مستمر و ارتقای توانمندیهای فنی ومدیریتی همکاران مركز؛
 پایش و تضمین كیفیت داده و اطالعات در كلیه مراحلفرآیندهای سازمان؛
 توسعه روابط حرفهای ،مسئوالنه ،پایدار و دوستانه میانهمکاران مركز.
 -6-2-2چشمانداز آموزش الکترونیکی دانشگاه
پیامنور
چشمانداز آموزش الکترونیکی دانشگاه پیامنور به شرح زیر
در حال انجام است كه هم موجب ارتقا استاندارهای
امنیت فناوری اطالعات خواهد شد و هم كیفیت و كمیت
آموزش الکترونیکی را افزایش خواهد داد:
 توسعه زیرساختهای مورد نیاز؛ توسعه ابزارهای آموزشی مدرن و مبتنی بر فناوریهاینوین؛
 ایجاد ساختارهای سازمانی متناسب و نیروی انسانیآموزش دیده؛
 تولید محتوای الکترونیک به روز ،پویا و متناسب با نیاز؛ تامین منایع مالی؛ -شخصیسازی آموزش.
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برنامه راهبردی دانشگاه پیامنور در توسعه آموزش
الکترونیکی در سه حوزه فناوری ،آموزش و سازمانی به
شرح زیر است:
الف) فناوری
 توسعه زیرساختها و تجهیزات مورد نیاز و با كیفیت؛ توسعه و استقرار نرمفزارها و ابزارهای عملیاتی به روز؛ ایجاد مدل یکپارچه چابک و عملیاتی با رویکرد حذفپیچیدگیهای اجرایی؛
 افزایش دسترسیپذیری با توسعه ابزارها و روشهایدریافت آموزش؛
 افزایش دسترسی به آموزشها ،با ایجاد و توسعهابزارهای نوین و در دسترس و حذف محدودیتهای
جغرافیایی؛
 استفاده بهینه از زیرساختها و امکانات موجود ،باتوجه به محدودیتهای كشوری؛
 ایجاد ابزارها و سیستم های اختصاصی دانشگاه مبتنیبر فناوریهای جدید.
ب) آموزش
 تنوعبخشی به روشهای آموزش؛ ارائه آموزش مبتنی بر تلفنهای هوشمند؛ توسعه امکانات ارتباطی بهروز؛ ارائه آموزشهای اختصاصی و شخصیسازی دورههایآموزش؛
 ایجاد سرویسهای آموزشی مبتنی بر مدلهای رقابتی؛ ارائه آموزش به زبانهای پر طرفدار و منطقهای؛ ایجاد مدلها و ابزارهای ارزیابی پویا.ج) سازمانی
 اصالح ساختار سازمانی مبتنی بر توسعه مدل آموزشالکترونیکی؛
 آموزش نیروی انسانی خبره برای ارائه و پشتیبانیسرویسهای آموزش از راه دور؛
 ایجاد و اصالح فرهنگ سازمانی؛ اصالح مدلهای كسب و كار؛ ایجاد مدلهای فرا سازمانی برای ارائه آموزشهایاشتراكی و سرویسدهی به سایر نهادها و مراجع؛
 برنامهریزی برای آمادهسازی مدلهای آموزش بر اساسفناوری واقعیت افزوده و واقعیت مجازی.
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 -6-2-3ارائه دروس به صورت استانی و منطقهای و
الکترونیکی
در نیمسال جاری دروس دانشجویان در دانشگاه پیامنور
در سه سطح ارائه شده است:
الف) ارائه دروس در سطح مركز و واحد:
دروس عملی ،آزمایشگاهی و كارگاهی كه مطابق
سرفصلهای مصوب ،به صورت تمام عملی هستند در هر
مركز و واحد ،توسط هر مركز و واحد صرفاً برای
دانشجویان آن مركز و واحد ارائه میشود .البته این دروس
بسته به شرایط و اقتضائات امکان ارائه به صورت استانی و
منطقهای هم دارند.
ب) ارائه دروس در سطح استان و منطقه
دروس كامالً نظری به صورت الکترونیکی در سطح استان
ارائه میشوند .آن دسته از دروس تمامنظری كه مطابق
آییننامه فعالیتهای علمی دانشگاه ،از نظر تعداد دانشجو
برای تشکیل كالس به حد استاندارد نمیرسند و یا عضو
هیأتعلمی در استان مربوط برای تدریس این كالسها
موجود نباشد ،برای تکمیل تعداد دانشجو و یا دسترسی به
سایر اعضای هیأت علمی ،به صورت منطقهای هم قابل
ارائه هستند .با توجه به این كه حذف و اضافه دروس تا
 20مهرماه ادامه دارد و دانشجویان قبولی ورودی سال
جدید در آبان ماه به دانشگاه معرفی میشوند ،لذا تعداد
قطعی گروههای درسی پس از بازه زمانی حذف و اضافه
مشخص خواهد شد .اما پیشبینی آن است كه به این
ترتیب كاهش قابل مالحظهای در تعداد گروههای درسی
نسبت به سال گذشته ایجاد خواهد شد.
ج) ارائه دروس در سطح كشور
با فراهم شدن زیر ساختهای الکترونیکی ارائه برخی از
دروس در سطح ملی در تمام مناطق ،مراكز و واحدها
امکانپذیر است كه در دست مطالعه است.
 -6-4ایجاد هاب بینالمللی آموزش مجازی
در راستای تحقق بند بیست و هشتم سند چشمانداز20
ساله جمهوری اسالمی ایران مبنی بر لزوم گسترش
همکاریهای دو جانبه بینالمللی و تحکیم روابط با جهان
اسالم و نیز راهبرد كالن نهم نقشه جامع علمی كشور
مبنی بر تعامل و اثرگذاری در حوزه علم و فناوری با
كشورهای دیگر به ویژه كشورهای منطقه و جهان اسالم و
بند هشتم بخش  2-2مبنی بر گسترش همکاری در در
حوزههای علم و فناوری با مراكز معتبر بینالمللی و
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همچنین بر اساس بند "د" ماده شصت و چهارم قانون
برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( )1396-1400كه به
دانشگاه پیام نور اجازه داده شده با همکاری دانشگاههای
معتبر بینالمللی و دانشگاههای داخلی نسبت به ایجاد
قطب (هاب) بینالمللی جهت ارائه آموزشهای مجازی
(الکترونیکی) ،نیمه حضوری ،باز و از راه دور اقدام كند و
همچنین بندهای چهارم ،ششم و دوازدهم مربوط به
توسعة مشاركت و همکاریهای ملی و بینالمللی در برنامه
پیشنهادی وزیر محترم علوم ،تحقیقات و فناوری به
مجلس شورای اسالمی مبنی بر توسعه همکاریهای
بینالمللی ،راهاندازی شعب خارج از كشور و نیز حضور
دانشگاهها در عرصههای بینالمللی و همچنین مصوبة
هشتم نوزدهمین جلسه هیأت امنای دانشگاه پیامنور
مورخ  1381/1/24مبنی بر تقویت و توسعه شبکه جهانی
در دانشگاه و نیز مصوبه یازدهم پنجاهمین نشست عادی
هیأت امنای دانشگاه پیامنور مورخ  1397/4/11مبنی بر
لزوم ایجاد واحدهای بینالمللی در مناطق مرزی و نهایتاً
بر اساس مصوبة چهاردهم پنجاه و یکمین نشست عادی
هیأت امنای دانشگاه پیامنور مورخ  1397/10/24مبنی بر
ایجاد مراكز ،واحدها و نمایندگیهای دانشگاه پیامنور در
خارج از كشور ،بخشهای مختلف دانشگاه در یک
هماهنگی مناسب در جهت تقویت ارتباطات بینالمللی و
نیز فعالسازی هاب بینالمللی آموزشهای مجازی
فعالیتهای مناسبی را انجام دادهاند .فعال كردن هاب
بینالمللی آموزشهای مجاری در طی دو سال گذشته در
دانشگاه انجام شده است .به نحوی كه تعدادی از كشورها
آمادگی خود را جهت پیوستن به این شبکه اعالم كردهاند.
اهم فعالیتها و اقدامات انجام شده در دانشگاه پیامنور در
خصوص هاب بینالملل به شرح زیر است:
 -6-4-1اخذ مجوز پذیرش دانشجوی غیر ایرانی برای
دانشگاه پیامنور مراكز تهران جنوب ،تهران غرب ،تهران
شرق و ری و جذب تعدادی دانشجو غیر ایرانی
شهریهپرداز از نیمسال اول .1398
 -6-4-2در شرف امضا بودن تفاهمنامه ایجاد هاب
بینالمللی دانشگاههای فعال در ارایه آموزشهای مجازی
(الکترونیکی) با  5دانشگاه داخلی پیشرو در آموزش
مجازی شامل دانشگاههای تهران ،امیركبیر ،علم و صنعت،
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علوم پزشکی شیراز ،شبکه مجازی جهان اسالم و وزارت
ارتباطات.
 -3-6-4گسترش فعالیت برونمرزی دانشگاه در
افغانستان و پذیرش حدود یک هزار نفر دانشجو علیرغم
محدودیتهای ایجاد شده در فعالیت دانشگاه پیامنور
هرات و مزار شریف و ساماندهی آموزشی و مالی این مركز.
 -6-4-4پذیرش بیش از یک هزار دانشجوی دیگر ایرانی و
غیر ایرانی در  59كشور بر اساس آموزش مجازی و از راه
دور.
 -6-4-5گسترش فعالیت دانشگاه در شهرهای نجف
(عراق) ،اربیل (عراق) ،باتومی (گرجستان) ،تركیه
(استانبول ،آالنیا) ،اسلوونی ،توكیو (ژاپن) ،پکن و شانگهای
(چین) ،سئول (كره جنوبی) ،كیِف (اكراین) ،سوریه و
لبنان ،جمهوری آذربایجان (نخجوان) از سال 1397
تاكنون.
 -6-4-6ادامه فعالیت بیشتر دانشگاه در حوزه آموزش از
راه دور در كشورهای امارات ،قطر ،بلژیک ،گرجستان
(تفلیس) ،مالزی ،ارمنستان ،تاجیکستان ،تانزانیا ،نروژ،
ازبکستان ،ایتالیا ،كویت ،آلمان ،اتریش ،آذربایجان (باكو)،
و سوئد.
 -7-6-4ســاماندهی امــور آموزشــی و مــالی قرارداده ـای
قبلی دانشگاه در حوزه بینالملل.
 -6-4-8برنامــهریــزیهــای اولیــه بــرای در نظــر گــرفتن
ساختمان مركز هاب بین المللی در زمینی به مسـاحت 17
هکتار با یک ساختمان شش طبقه در شهر كرج.
 -6-4-9پیگیری پذیرش دانشجوی تحصیالت تکمیلی در
قالب دورههای مشترک تحصیلی برنامـه Dual Degree
و  Join Degreeبا دانشـگاه كـازارین خـاركف اكـراین و
پاریس  13كه تفاهمنامه همکاری منعقد شده است.
 -6-4-10اقدام برای برگزاری دورههای مجازی
آموزشهای كوتاه مدت بینالمللی.
 -6-4-11ارائه تمامی دروس اصلی و تخصصی در
رشتههایی كه دانشگاه دارای مجوز شیوه الکترونیکی است
برای تمامی دانشجویان برونمرزی.
 -6-4-12شروع همکاری با دانشگاه اقبال الهوری
( )Open Universityبا امضا تفاهمنامه و فعالیت دفاتر
هر دو دانشگاه و مذاكره برای تفاهم برای رشتههای
مشترک و ارائه دروس مشترک.
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 -7نتیجهگیری
اشتیاق وافر جامعه به امر یادگیری و نیاز شدید نسل
جوان و مستعد به تحصیالت دانشگاهی و تنگناهای
آموزش عالی برای پاسخگویی به این نیاز ،دستاندركاران
آن را واداشته تا از مرز دانشگاههای سنتی پافراتر نهند و
نظام آموزشی باز را كه از سرعت گسترش مطلوبی
برخوردار است ،برای شرایط پدید آمده تدارک ببینند.
ویژگیهای منحصر به فرد آموزشی دانشگاه پیامنور
ویژگی های یک نظام آموزش باز و راه دور است ،این
آموزش مبتنی بر یادگیری تركیبی (نیمهحضوری ،باز و از
دور) ،استفاده از منابع و محتوای آموزشی یکسان و به
صورت خودآموز و كارآمد؛ نظام ارزشیابی و سنجش
پیشرفت تحصیلی متمركز؛ استفاده از بستههای آموزشی
مکمل مانند بستههای آموزشی شنیداری و دیداری،
یادگیری از طریق تلفن همراه و سایر فناوریهای نوین؛
توانمندی در توسعه آموزش عالی برای همه و در همه
مناطق كشور به خصوص مناطق كمبرخوردار ،توانسته
است عدالت آموزشی را در تمامی مناطق كشور محقق
كند.
ساماندهی مراكز و واحدهای دانشگاه میتواند عالوه بر
تقویت علمی سایر مراكز ،باعث صرفهجویی زیادی در
هزینههای دانشگاه شود .تجمیع گروههای آموزشی موجب
خواهد شد كه كمبود شاخص هیأت علمی برای اخذ مجوز
رشتههای تحصیلی جدید در هر مركز مرتفع شده و هر مركز با
حداقل عضو هیأت علمی مرتبط با یک رشته تحصیلی بتواند
مجوز رشته محل را اخذ كند .به این ترتیب مراكز از نظر
كمیت و كیفیت میتوانند ارتقا پیدا كنند .ضمن این كه
اعضای هیأت علمی عضو هر گروه صرفنظر از محل جغرافیایی
در سراسر كشور در تصمیمسازی و مشاركت در اجرای موارد
علمی گروه خود ،مانند موارد آموزشی ،پژوهشی ،تدوین كتب،
تولید محتوای الکترونیکی ،برنامهریزی درسی ،تعیین منابع
علمی رشتهها ،طرح سوال و ...سهیم خواهند بود .ضمنا به
ازای حذف هر سه رشته محل كه فاقد دانشجو میباشد
یک رشتة جدید كه با اقبال داوطلبان روبرو باشد جایگزین
خواهد شد.
برنامه راهبردی دانشگاه پیامنور در توسعه آموزش
الکترونیکی در سه حوزه فناوری ،آموزش و سازمانی و نیز
تقویت زیر ساختهای الکترونیکی و ارائه آموزشهای
الکترونیکی و نیز برگزاری الکترونیکی آزمونها موجب
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ارتقا استاندارهای امنیت فناوری اطالعات خواهد شد و هم
كیفیت و كمیت آموزش الکترونیکی را افزایش خواهد داد.
مركز فناوری اطالعات در دانشگاه پیام نور مركزی
توانمند ،پیشرو و تأثیرگذار در ارائه و توسعه خدمات نوین
فناوری اطالعات و ارتباطات بهویژه در حوزه آموزش عالی
كشور و در تعامل فعال و مستمر ملی و بینالمللی
منابع
 .1فرج الهی ،م؛ ده باشی شریف ،ف ،1378 ،رشد
آموزش از راه دور در ایران و جهان ،دانشگاه پیام نور.
 .2ظهور ،ح ،1374 ،دانشگاه پیام نور در گذشته ،حال و
آینـده ،مجموعـه مقـاالت آمـوزش از راه دور ،دانشگاه
پیام نور ،تهران.
3. Garrison, D. 1985, Three Generation of
Technological Innovation in Distance
Education; Distance education, 6,32,235-41.

بهمنظور ارائه خدماتی در تراز هاب بینالمللی آموزشهای
مجازی در سطح منطقه خواهد شد.

دانشگاه پیامنور و افق آموزش تركیبی در آینده

فعال كردن هاب بینالمللی آموزشهـای مجـاری از سـال
 1397در دانشگاه پیام نور در راستای تحقق بند "د" ماده
شصت و چهـارم قـانون برنامـه پـنج سـاله ششـم توسـعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگـی جمهـوری اسـالمی ایـران
( ،)1396-1400موجب تقویت ارتباطات بینالمللی و نیـز
آموزشهای مجازی شده است.
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