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 چکیده 

ر از  أثیکی از ارکان مت  است. شده زندگی  ابعاد تمام  در  گیری چشم تحوالت و  تغییر  به  منجر  1398  سال ماه بهمن  از  کرونا  گیرهمه ویروس شیوع

همواره یکی از    بوده و   و عامل اصلی تحقق اهداف آنها  ی دانشگاهدهندهعلمی قلب حیاتهیئتعضای  ا  جا که. از آنآموزش عالی است  ،کرونا

ای موفق برنامه درسی در هر علمی در اجرثیرگذار اعضای هیئتأبا توجه به نقش تچنین  هم.  توجه مدیران آموزش عالی هستند مورد  های اصلی  کانون

آموزش   انداز آموزشِیچشمترسیم    کمک به  و   19-در زمان کوویدعلمی  رب اعضای هیئتاواکاوی تج   پژوهش حاضر  از  هدف  ، زمان و شرایطمکان،  

»روایت روش    لذا  ،که هدف از پژوهش حاضر بررسی تجارب استبا توجه به این  .است   علمی از دیدگاه اعضای هیئت  ،عالی در دوران پسا کرونا

گیری هدفمند از نوع که به روش نمونه  هستندشهید چمران اهواز    علمی دانشگاهنفر از اعضای هیئت  8مشارکت کنندگان    .« انتخاب شده استپژوهی 

افزایش روایی    جهت  و ه  شداستفاده  مضمون  از روش تحلیل    ،احبههای حاصل از مصمنظور تحلیل دادهبهین روش  ادر    .محور انتخاب شدندمالک

ازی  فضای مج   یکه برای بعد از کرونا هرگز تجربه  ها نشان دادیافتهاست.    گردیدهاستفاده  کنترل اعضا و نظر ممیزان بیرونی    هایها نیز از روشیافته

ها و امکانات خود پرداخته تا آموزش با کیفیتی داشته باشند. ها باید در فرصتی مناسب به بهبود زیرساختبنابراین دانشگاه  ،کنار گذاشته نخواهد شد

روایات   تحلیل  دانشگاهی   -1  :ازجملههایی  مقولهبا  مرزهای  به  -2  دانشگاهی،  فرا  یگسترده  تطاارتبا  گیریشکل  و   شکستن  از    گیریبهرهتمایل 

ضرورت رفع مشکالت    -4،  با استفاده از فضای مجازی  های دانشگاهی تغییر و نوآوری در اجرای برنامه  -3،  )مجازی و حضوری(   ی آموزش ترکیب

 اندرکارانو دست  ی اساتید ها باید از تجربهپیشنهاد دادند که دانشگاهاساتید  برخی از  چنین  هم.  دست آمدهب  ،سازی اساتیدلزوم توانمند  - 5،  دروس عملی 

کنند تا بدین طریق از این   ی تحصیلی برای آموزش مجازی تهیه هایی متناسب با هر رشتهنامهاستفاده کرده و شیوه  19-هر دانشکده در زمان  کووید

 برداری شود. به بهترین وجه بهرهبستر نوظهور 

 آموزش ترکیبی، آموزش مجازی.   (،19-)کووید اعضای هیئت علمی، کرونابرنامه درسی، آموزش عالی،  :هاکلید واژه
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