
  
  
  
  
  
  

  ) در رشته ي زبان و ادبيات فارسيE-Learningفرصت ها و چالش هاي آموزش  مجازي (
  دكتر اسماعيل ملك اخالق             

  استاديار مديريت دانشگاه گيالن          
  ليال درويشعلي پور آستانه                

  دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي                          
  چكيده

حدود يك دهه از ورود آموزش مجازي به برخي از مدارس و دانشگاه هاي كشور از قبيل شيراز ، علم و 
 صنعت ، اميركبير و... مي گذرد. اما هنوز در رشته ي زبان و ادبيات فارسي به شكل جدي مطرح و مزاياي آن
معرّفي نشده است. حال آنكه آموزش مجازي به دليل فراگيري ، انعطاف پذيري ، امكان آموزش و پژوهش با 
حداقّل هزينه ، حل كردن مشكل رفت و آمد و مسافت و حضور فيزيكي در كالس ، يافتن فرصت طاليي 

تواند جايگزين يا مكمل  براي مطالعه ي آزاد ، نظر سنجي و ارزيابي دقيق ، تأمين محتواي بيشتر و ... مي
خوبي در كنار نظام آموزش سنتي باشد كه سود آن متوجه سه گروه كاربران ، آموزشگران ونظام آموزشي 

  خواهد بود.
رشته ي زبان و ادبيات فارسي به دليل داشتن برخي چالش ها از قبيل: استادمحوري ، غلبه ي نظام توزيع علم 

ن با ادبيات جهان ، پراكندگي و درهم بودن اطّالعات كتابخانه اي ، عدم به جاي توليد علم ، تطبيقي نبود
حوزه ي زبان انگليسي و  2دامنه ي روش پژوهش ، ضعف كاربران در  15نيازسنجي پژوهشي ، وجود 

كامپيوتر ، افزايش حجم بي رويه ي مقاالت تكراري و كم محتوا و ... لزوم ورود آموزش مجازي دراين رشته 
  وان مكمل آموزش سنتي بيشتراحساس مي شود.، به عن
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اين مقاله با روش مروري ـ تحليلي مي كوشد تا به معرفي آموزش مجازي ، پيشينه ، اهداف ، مزايا ، 
كاركردها و چالش هاي اين سيستم آموزشي در ايران ، با درنظر گرفتن كاركردها ، چالش ها و فرصت هاي 

  يرش آموزش مجازي بپردازد.رشته ي زبان و ادبيات فارسي در پذ
  آموزش مجازي ، پژوهش ، تأمين محتوا ، درآمد.كليدواژه : 

 
  مقدمه

در جهان پا به عرصه ي ظهور  1990آموزش مجازي كه از مواهب بزرگ اينترنت است در حدود سال 
آموزش از مطرح شد. زمينه ي ظهور چنين فناوري با دستاوردهاي  1370گذاشت و در ايران از اواخر دهه ي 

راه دور (مكاتبه اي) همراه بود كه امكان آموزش در هر موقعيت زماني و مكاني را فراهم كرد و منجر به 
پاسخگويي نيازهاي آموزشي متقاضيان داخلي و خارجي شد. اين سسيتم آموزشي از جهت كاهش هزينه ، 

ادگيري ، ايجاد فرصت  ادامه ي همگامي با پيشرفت هاي علمي و تجاري روز دنيا ، باال بردن راندمان ي
تحصيل براي شاغلين ، معلوالن و ... همكاري با سازمان ها و تيم هاي مجازي و ... جايگزين يا مكمل خوبي 

  براي آموزش سنتي است.
رشته ي زبان و ادبيات فارسي به دليل گستردگي حوزه ها و كارآيي باال در سطح اقتصادي و فرهنگي از 

را به  E – learningتواند ورود سيستم به غير فارسي زبانان و متقاضيان فارسي زبان،مي طريق آموزش مجازي
عنوان جايگزين يا مكمل خوبي در كنار روش هاي تدريس سنّتي ضرورت بخشيد و از روند رو به رشد نشر 

با عنوان آموزش الكترونيك كه در رشته ي ادبيات فارسي كاربرد زيادي پيدا كرده ، وارد مرحله ي جديدتري 
مجازي شود كه هدف اصلي نگارش اين مقاله است. به عالوه ، چالش هايي مثل غلبه ي نظام توزيع علم به 
جاي توليد علم ، جزيرهاي  نگريستن به ادبيات فارسي ، پراكندگي منابع واطالعات   كتابخانه اي و 

يين و ضعف كاربران در زبان انگليسي و ... دامنه ي روش پژوهش ، سواد اطالعاتي پا 15الكترونيكي ، وجود 
  مي تواند به حداقل برسد. E – learningبا ورود 

به پيشينه ي اين  E – learningدر مقاله ي حاضر ، با روش مروري ـ تحليلي ، سعي شده ضمن معرفي 
ره  براي فناوري در جهان و ايران ، كاركردهاي اين سيستم آموزشي در سه سطح آموزش ، پژوهش و مشاو

در كشور مطرح و چالش هاي آن به همراه  E – learningرشته ي زبان و ادبيات فارسي ، متناسب با فضاي 
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معرفي موانع اين فناوري بررسي گردد. در پايان پيشنهاداتي براي پيگيري و تداوم اهداف مقاله مطرح گرديده 

  ابد. است. اميد است كه مقاله ي حاضر بتواند به مقاصد خود دست ي
  
  ) چيست؟E – learningـ آموزش الكترونيكي (1

جهت يادگيري  CBIآموزش الكترونيكي ، اينترنتي يا مجازي ،  همان بهره گيري از اينترنت و كارشناسان 
) در مسافتي دور از يكديگر به صورت Facilitator سيستماتيك است كه در آن فراگيرنده و آموزشگر ( 

Online وي اينترنتي ( در كالس هاي گفتگ Webchat) يا از طريق پست الكترونيكي ( E – Mail  و ساير (
خدمات شبكه با هم تعامل آموزشي برقرار مي كنند. در اين مدل فناوري ، دروس مجازي عموماً غير همزمان 

گردد. و با توجه به سليقه ي فراگيرنده ارائه مي شود و در پايان تحصيل مدرك رسمي و معتبر نيز اعطا مي 
) ، FTP ،  اينترنت ، پرتكل انتقال فابل (  LIST serveمهمترين ابزارهاي ارتباط مجازي ، پست الكترونيكي 

  ).3: 83ويديو كنفرانس ، تله كنفرانس مي باشد. (تدبير : شهريور
كه بايد  در اين مدل آموزشي ، نظام توزيع علم جاي خود را به نظام توليد علم مي دهد و اين فراگيران هستند

در تكميل محتواي آموزشي مشاركت كنند.  بسياري از مردم ، مفهوم آموزش الكترونيكي را در معناي آموزش 
از راه دور مي فهمند. حال آنكه آموزش از راه دور همان آموزش مكاتبه اي است كه افراد با منابع الكترونيك 

تند ، آموزش مي بينند. اما در آموزش كه ابزارهاي كمك آموزشي هس CD-ROMو نشر الكترونيك مثل 
  الكترونيكي (مجازي) بهره گيري از اينترنت و ارتباط آنالين شرط اساسي است. 

  
  E – learningـ ضرورت پرداختن به  2ـ 1

به طور كلي توسعه ي كمي و كيفي علم و صنعت و رشد روزافزون اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، افزايش 
پرشتاب جمعيت جهان و نياز شديد اين جمعيت به تحصيالت و كسب مهارتهاي فني و   تخصص هاي 

پاسخگويي به نياز  علمي ، نظام آموزشي جوامع را وا مي دارد كه براي همگامي با پيشرفت هاي روز دنيا و
 E – learningمتقاضيان خود ، پا را فراتر از مرز آموزش سنتي بنهند و براي رقابت با بازارهاي جهاني ازراه 

  )68:  84ي تدبير،شهريورالكترونيكي بپردازند.(نشريهبه آموزش تجارت و كارآفريني
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  E – learningـ اهداف  3ـ  1
بار اقتصادي هزينه هاي دولت در حوزه ي آموزش ، كاهش شكاف اين سيستم با اهدافي چون كم كردن 

علمي بين طبقات مختلف جامعه ، امكان فرصت ادامه ي تحصيل براي شاغلين ، معلوالن و ... تقويت نيروي 
انساني متخصص و كارآمد ، باال بردن راندمان يادگيري ، تقويت خودانگيزي و خودآموزي ، نزديك كردن 

) در دهه ي اخير رشد 68ـ  69ا ، شركتها و تيم هاي مجازي و ... به وجود آمد(همان : ارتباط سازمان ه
روزافزون كارگاه هاي آموزشي ،  برگزاري سيمنارهاي تخصصي جهت تأمين محتوا، دانشگاه ها، شركتها و 

  مدارس مجازي ، گوياي رسيدن اين سيستم آموزشي به اهداف خاص خود است.
  
  در جهان: E – learningـ كارنامه  4ـ  1

كه كامپيوتر در زندگي روزمره  1970آغاز حضور آموزش الكترونيكي در جهان به حدود سال هاي دهه ي 
، فالپي و ... به عنوان ابزار  CDمردم رايج شده بود ، برمي گردد. در آغاز ، ابزارهاي نشر الكترونيك مثل: 

آمد ،  آموزش آنالين حلقه ي رقابت با نشر  كه وب به وجود 1990كمك آموزشي مطرح بود. از سال 
الكترونيك را ربود به گونه اي كه بسياري از شركت ها دوره ي آموزش آنالين را براي خود و كاركنان خود 
فراهم كردند تا بازارهاي اقتصادي را بدست بگيرند. در همان دوره ، عده اي گمان مي كردند كه با اين 

ت مي دهند. منابع درسي آموزشي اين فناوري ، جايگزين خوبي بر آموزش فناوري ، شغل خود را از دس
  گونه آموزش به وجود آمد:  2سنتي نمي باشد. براي رفع اين مشكل 

1. Open university .(كامالً مجازي) كه براي افراد سطح باالي علمي طراحي شد 

2. Blend learning  (آموزش تركيبي يا نيمه مجازي) كه به شكل تركيبFase to Fase  (رو در رو ) و
مجازي در شرايطي كه امكان آموزش حضوري فراهم نبود ، به وجود آمد. ابزارهاي اين سيستم ، 

 كالس هاي مجازي و سيستم هاي كنفرانس آنالين بود.

در جهان وابسته به شرايط خاص هر كشور است. مثالً گستردگي قاره ي استراليا  E – learningطيف آموزش 
كانادا ، تراكم جمعيت در چين و هندوستان ، كافي نبودن ظرفيت مؤسسات دولتي موجود درآفريقا ،  و كشور

كثرت متقاضيان ورود به دانشگاه و نارسايي  مؤسسات آموزشي از مدرسه تا دانشگاه در ايران و پاكستان و 
فرانسه ، آلمان و ژاپن و...   همگام سازي بزرگساالن با تكنولوژي و مهارت هاي جديد در آمريكا ، انگليس ،

  ) 84:  83ي تدبير، شهريورضرورت ورود آموزش مجازي در اين كشورها را فراهم كرد.(نشريه
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  در ايران: E – learningـ كارنامه آموزش  5ـ  1

تحقيقات دقيق و مدوني از كارنامه ي آموزش الكترونيكي در ايران انجام نشده است. شايد بتوان گفت ظهور 
دانشگاه پيام نور  1367ن پديده هم مثل جهان با ورود آموزش مكاتبه اي (از راه دور ) همراه بود. در سال اي

طرح ايجاد دانشگاه مجازي در دستور كار دانشگاه تهران قرار گرفت(قاسم تبار ،  1382تأسيس شد و در سال 
موزش و پرورش سايت رشد و ) كم كم اين فناوري ، فراگير شد به گونه اي كه در سطح آ10:  1389

تعدادي مدارس مجازي راه اندازي شد. اولين دانشگاه مجازي كشور ، علم و صنعت تهران بود كه در هشتم 
افتتاح شد. براي ترويج اين فناوري ، آموزش و پرورش ، وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ،  1383بهمن 

)  كه 1:  1384دم هايي برداشتند. (قرانلوقاجار ، وزارت كار ، مخابرات و شركت هاي خصوصي هر كدام ق
هم اكنون شاهد حضور فعال دانشگاه هاي مجازي بسياري از قبيل دانشگاه تهران ، صنعتي شريف ، اميركبير ، 

  شيراز ، اصفهان ، امام خميني ،دانشگاه هاي آزاد و غيرانتفاعي مجازي ، علوم و حديث مجازي و ... هستيم. 
  
  هاي مختلف ارائه ي يادگيري الكترونيكي (مجازي):ـ شكل  6ـ  1

شكل  4مطرح شد. او  2004ي انواع آموزش مجازي ، توسط روميزوفسكي در سال جامع ترين نظريه درباره
 off lineـ  2مستقل.  on lineـ يادگيري الكترونيكي  1مختلف از يادگيري الكترونيكي را نام برده است: 

  ـ غيرهمزمانِ گروه محور 4محور.  ـ همزمانِ گروه 3مستقل. 
با شبكه محلي (اينترانت) يا شبكه بين المللي  chatمستقل ، فراگيرنده از طريق   on lineدر نوع اول يعني ؛   

 (اينترنت) به تنهايي با آموزشگر تعامل آموزشي برقرار مي كند.

مستقل: مثل آموزش از راه دور ، فراگيرنده از منابع يادگيري ، از قبيل پايگاه داده  off lineدر نوع دوم يعني ؛  
و  CDVها يا بسته هاي يادگيري به كمك كامپيوتر و بيرون از خط شبكه ، كمك مي گيرد. مثل استفاده از 

DVD .  
شبكه محلّي يا     بين  در نوع سوم يعني ؛ همزمانِ گروه محور ، گروهي از فراگيران به طور همزمانِ از يك

المللي با همديگر كار مي كنند و موضوع يادگيري ، كنفرانس متن محور ، كنفرانس شنيداري و ويدئو 
  كنفرانس مي باشد.
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و در نوع پاياني يعني ؛ يادگيري غير همزمانِ گروه محور ، با يك تأخير زماني ، فراگيران به تبادل اطالعات و 
، كنفرانس  E -mailمحلي و بين المللي مي پردازند. مثل : فايل هاي مجازي ،  آگاهي هاي خود در شبكه ي

  )  2:  1389هاي مجازي (قاسم تبار ، 
  
  ـ مزاياي آموزش مجازي: 7ـ  1

اين پديده ي جديد آموزشي ،  داراي مزاياي بسياري است كه سود آن متوجه سه گروه كاربران ، آموزشگران 
  و نظام آموزشي خواهد بود.

ر حوزه كاربران ، به دليل امكان آموزش در هر مكان و زماني ، باعث جلوگيري از مهاجرت هاي ناخواسته د
و فرار مغزها ، گسترش  بي رويه شهرهاي بزرگ ، حفظ بافت خانوادگي ، انتقال آموزش و فرهنگ 

حذف زمان رفت دانشگاهي به مناطق محروم ،  پركردن اوقات فراغت ، كاهش هزينه ي آموزش و پژوهش ، 
و آمد و هزينه خوابگاه هاي دانشجويي و كاهش زيان هاي ناشي از غيبت حضور دانشجودر كالس و ...   

  ) 86:ص   83مي گردد. (نشريه ي تدبير ، شهريور
كه معموالً اساتيد باتجربه و خبره مي باشند ، يك فرصت طاليي جهت مطالعه ي  CBIاز سوي آموزشگران 

واي بهتر ، نظر سنجي و ارزيابي ، فراغت از مراجعات مكرراً حضوري دانشجويان و كالس آزاد ، تأمين محت
هاي خسته كننده و حفظ ارتباط با دانش آموختگان پژوهشگر فراهم مي آيد و از سوي نظام آموزشي باعث 

ورهاي ارتقاء سطح علمي كشور و درآمدزايي ، كاهش هزينه ها ودر نهايت ، كاهش فاصله ي علمي بين كش
  توسعه يافته و در حال توسعه مي گردد.

  
  ـ موانع آموزش مجازي: 8ـ  1

مهم ترين ابزار نيل به آموزش مجازي ، دسترسي به اينترنت پرسرعت است كه در كشورما سرعت اينترنت 
ي در حدي نيست كه افراد در منزل به راحتي بتوانند از آموزش مجازي برخوردار شوند. مشكالت عديده

ري مثل : كمبود خطوط تلفن و پهناي باند ، متمركز بودن اين فناوري در دانشگاه هاي بزرگ كشور و ديگ
مراكز استان ها ، پايين بودن سطح سواد اطالعاتي دو گروه فرادهنده و فراگيرنده ، بومي نكردن ارزش 

آموزش مجازي در آموزش مجازي در كنار آموزش سنّتي و كاركردهاي آن را مي توان برفهرست مشكالت 
  )2:  1379ايران افزود. (قاسم تبار ، 
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  ـ كاركردهاي آموزش الكترونيكي در رشته ي زبان و ادبيات فارسي 2

حوزه ي آموزش  3رامي توان در  E – learningدر رشته ي زبان و ادبيات فارسي، كاركردهاي فناوري 
  ،پژوهش و مشاوره بررسي نمود:

  
 آموزش ـ 1ـ  2

% و تركيب و هم زماني اين دو 25% از طريق گوش 20ان داده است كه آموزش از طريق چشم تحقيقات نش
  ).23:  1380% افزايش مي دهد. ( شهرستاني ،  65حس ، ضريب  بهره وري و يادگيري را تا 

E-learning  در حوزه ي آموزش ، ابزار مناسبي براي يادگيري مادام العمر جهت متقاضيان فراگيري زبان
سي و همچنين آموزش به متقاضيان خارجي  مثل : چين و روسيه كه با ايران مناسبات تجاري دارند ،  مي فار

  باشد و منجر به جذب درآمدهاي نجومي براي اين رشته و كشورمان مي گردد.
ل المعارف ها و ..) به شكل الكترونيكي يا ديجيتا ةدر سطح داخلي نيز ، كتاب هاي مرجع ( فرهنگ ها ، داير

  درآمده است ،  باعث باال رفتن سرعت و دقت در كار آموزشي و پژوهشي مي شود.
جهت محتوا سازي بهينه ، با اضافه كردن واحد آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان يا آموزش از راه 

موزشي بكارگرفته مي شوند ،  در اين صورت كاربران نيز بايد به دوره هاي آ CBIدور ، افراد شايسته ي 
  اينترنت از سطح مقدماتي تا پيشرفته مسلّط گردند. 

و نحوه ي دانلود ، تشكيل  Chatدر اين كالس ها ساز وكار آموزش الكترونيكي ، ارسال و دريافت ايميل و 
دامنه ، ساختن وب سايت شخصي ، وبالگ ، تشكيل انجمن ها و تاالرهاي گفتگو ، روش هاي كسب درآمد 
با اينترنت ، آشنايي با دانشگاه هاي معتبر دنيا در حوزه ي ادبيات و نحوه ي دسترسي به منابع معتبرشان 

  )220ـ  270: 1387آموزش داده مي شود.( صالحي فريد ،
 پژوهش 2ـ 2

بسياري از دوباره كاري ها و تحقيقات طاقت فرسا و پرهزينه در رشته ي زبان و ادبيات فارسي به نبود بانك 
دامنه روش  15جامع فهرست مقاالت چاپي و اينترنتي ، غلبه ي نظام توزيع علم به جاي توليد علم و وجود 

هاي آن و ضابطه E-learning) كه با اتكاء به 451:  1387پژوهش دراين رشته  مربوط مي شود. (رضي ، 



 1929    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

براي تأمين محتوا مي تواند خاتمه يابد. اين مزايا را مي توان در جستجوي سريع و آسان ،  جهت يافتن 
پيشينه ي تحقيق ، دستيابي به تنوع باالي منابع و معتبرترين مقاالت ادبي در دنيا ، امكان تبادل اطالعات به 

  )280:  1383همزمان مشاهده نمود. ( احمدپور ،  شكل چند سويه و 
از نظر محتواسازي ، در حوزه ي پژوهش ،  با تشكيل وب سايت هايي جهت نياز سنجي پژوهش هاي ادبي 
، تشكيل كارگاه هاي آموزش و پژوهش ، همكاري با تيم هاي پژوهش در داخل و خارج از ايران ، معرفي 

ي هاي نقد ، خريد و فروش ايده و ... خألهاي پژوهشي درحوزه ي ادبيات مشاهير ادبي ايران به دنيا ، كرس
را پرمي شود و برحجم بي رويه ي مقاالت كم محتوا كاسته مي گردد. همه ي اين اقدامات منجر به تطبيقي 

  كردن ادبيات فارسي با ادبيات ساير كشورها و همگامي با تكنولوژي هاي روز دنيا خواهد شد.
  
 مشاوره 3ـ 2

بجاي صف كشيدن دانشجويان در اتاق هاي اساتيد ، دانشجويان ، به صورت آنالين يا پست الكترونيكي از 
مشاوره و راهنمايي اساتيد خود براي نگارش مقاالت ، پايان نامه ها ، شركت در كنفرانس ها و همايش ها 

سايت هاي شخصي و وبالگها ، بهره مند مي شوند. دانشجويان نيز به صورت مستقل ، از طريق راه اندازي 
اقدام به خريد و فروش ايده ،  نگارش مقاالت ِ پولي ، دادن طرح پروپزال ، نقد شعر و داستان براي افراد تازه 

  كار و ... براي خود درآمدزايي مي كنند.
، با  بهره همچنين براي همگاني تر كردن زبان و ادبيات كشورمان به دليل نفوذ شعر و ادب در روح ايرانيان 

گيري از سواد اطالعاتي خود براي سازمان هاي تبليغاتي مثل صدا وسيما ، تله متن هاي ادبي مي سازند. 
  وحتي براي كارگردانان و تهيه كنندگان فيلم هاي سينمايي و تلويزيوني ، متنِ درخواستي  مي نويسند.

  
  سيـ چالش هاي آموزش الكترونيكي در رشته ي زبان و ادبيات فار 3

در مجموع واحدهايي كه دانشجويان زبان و ادب فارسي در طول دوره ي ليسانس و فراتر از آن مي گذرانند 
  واحد كامپيوتر اجباري نيست حال آنكه در بعضي از رشته هاي علوم انساني مثل: (مديريت ،

  علوم اجتماعي و ... ) به صورت واحدي اجباري ارائه مي شود. 
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يات فارسي به دليل ضعف درتسلّط زبان  انگليسي وفارسي ساز نبودن مترجم آنالين همچنين دانشجويان ادب

 ISIي بهينه از مقاالت سايت هاي خارجي معتبر دنيا مثل ساينس دايركت،  گوگل ،  قادر به استفاده
  ) 463:  1387،  نمي باشند. (صالحي فريد ،  MIT،آكسفوردجورنال، دانشگاه 
بيات فارسي به دليل تطبيقي نبودن ادبيات كشورش با ادبيات جهان صاحب امتياز به عالوه يك دانشجوي اد

و شركت در جشنواره ها و المپيادهاي دانشجويي ادبيات در دنيا نمي باشد و فقط قادر است در  ISIمقاالت 
حد لوح هاي فشرده اي مثل درج و جستجو در مقاالت فارسي به صورت دست وپا شكسته نيازهاي 

جهت تأمين محتوا و تغيير در نظام آموزشي مي تواند از  E-learningشي خود را بر طرف سازد. ورود پژوه
  چالش هاي اين رشته تا حد ممكن بكاهد.

  
  نتيجه گيري

و مزاياي آن به عنوان مكمل و يا جايگزيني در كنار  E-learningدر اين مقاله سعي نگارندگان بر آن بوده تا 
آموزش سنتي به  رشته ي زبان و ادبيات فارسي معرّفي شود و فرصت ها و چالش هاي اين رشته در استفاده 

  ي بهينه از اين گونه ي آموزشي ، مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
ن به آن ، اهداف ، كارنامه ي آموزشي مجازي در اين راستا به معرفي آموزش الكترونيكي ، ضرورت پرداخت

در جهان و ايران ، شكل هاي مختلف و ابزارهاي الزم براي آموزش مجازي ، و مزاياي آن ، كاركردهاي اين 
پديده ي جديد در سه حوزه ي آموزش و پژوهش دريافتيم كه ورود اين سيستم آموزشي به دليل ضعف 

ي و كامپيوتر ، تطبيقي نبودن ادبيات فارسي با ادبيات  جهان و حوزه ي زبان انگليس 2كاربران ما در 
كاركردهاي اقتصادي ـ فرهنگي اين رشته براي آموزش مجازي  به غير فارسي زبانان ، يك نياز مبرم و حياتي 

  است.
  

  پيشنهادها
گرايشي با عنوان آموزش مجازي زبان فارسي به غير فارسي زبانان به گرايش هاي تحصيالت  .1

 لي اين رشته افزوده شود.تكمي
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در كنار واحدهاي درسي دوره ي ليسانس اضافه و  E-learningي استفاده از واحدكامپيوتر و نحوه .2
 آموزش داده شود.

كارگاه هاي آموزشي براي دانشجويان و اساتيد جهت تأمين محتوا و نهادينه سازي اين سيستم  .3
 آموزشي برگزار شود.

و كامپيوتر در خود مدارس و دانشگاه ها برگزار شود تا هزينه ها كالس هاي تافل زبان انگليسي  .4
 نصف گردد.

بانك هاي جامع اطالعاتي جهت  يافتن پيشنيه ي تحقيق و ساير نيازهاي پژوهشي براي مقاالت  .5
 چاپ شده و اينترنتي راه اندازي شود.

وردهاي سايررشته ها مطالعات بين رشته اي در ادبيات فارسي بيشتر موردتوجه قرار گيرد وازدستا .6
علي الخصوص مديريت كه در آن بحث هاي كاربردي مثل آموزش مجازي ، كارآفريني الكترونيك ، 
مهندسي ارزش ،  مديريت وقت و ... مطرح است قابل تعميم به رشته ي ادبيات و ساير رشته ها مي 

 باشد. 
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