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 مقدمه

 افراد یاجتماع  و  یفرد  یزنهگ  شدوون تمام  در  را  ینیادیبن  و یاسداسد   راتییتغ  کرونا شدهه یجهان  و  ریگ  عالم  بحران

 برخوردار  و  یا  نهیزم  یها  یماریب  یدارا  افراد  دهه   یم  نشان  یپزشک شواهه .  است  شهه  موجب  مختلف  ینهادها  و

 از نشان  خود یاجتماع  کالن بعه   در  موضوع  نیا.  دارنه   قرار  یتر یجه   بیآس   معرض  در  فتریضع  یمنیا ستمیس   از

 برخوردار  یفتریضدع یاجتماع  -یاقتصداد  سدتمیسد  از  که  یا  نهیزم  مشدکالت  یدارا  ییکشدورها  و  جوامع  که  دارد  آن

 یتعهاد   که  اسدت یسدال  چنه  دارنه.  قرار  یتر یجه   یاقتصداد  و یاجتماع  هولناک  یهاخسدارت  معرض  در هسدتنه 

 هشدهار دانشدااه یاجتماع هایمسدوولیت شدناختن تیرسدم به  لزوم  به  دفعات  به  1کشدور یدانشدااه شدمنهانیانه   از

 از  ییرها ازمنه ین  یزیچ  هر از  شیب حسددداس   تیموقع  نیا  در ما  جامعه شدددمنهان یانه   از  یبرخ  اعتقاد  به  انه داده

 و  تر  قیعم  به  توانه   یم  خود  بحران نیا  ابعاد بر  اشدددرا   و  یآگاه  توهم  و دانسدددتن  توهم اسدددت   "یآگاه  توهم"

 یماریب  نیا با  مبارزه  مقهم خط   یدرمان  و یبههاشدت  کادر  امروز  که  همانطور  شدود   منجر  بحران شدهن  تر  ههیچیپ

 یبرا  جامعه  یکنون  تیموقع  یریپذ   فهم  و  یبخشد   یآگاه  مقهم خط   در ه یبا  زین انیدانشدااه  و  دانشدااه هسدتنه 

 هی توصد   مسدتمر  و  مهام  که سدتین  یمعن نیا  به  صدرفا  یبخشد   یآگاه  که داشدت  نظر  در بایه  .باشدنه   مختلف  یقشدرها

 یها  تیفعال  سدرلوحه را  "میبمان  خانه  در" شدعار و  کرد  منتقل  مردم  به  تر سداده  زبان  به را یبههاشدت  و یپزشدک  یها

 چنهان  که  مینیب  یم اما اسدت  تکرار حال  در  مکررا  مختلف  یها  رسدانه توسدط   موضدوع نیا  که  چرا.  میده  قرار  خود

 و  یآگاه  توهم  زدودن  نه یفرا  در  کنه   یم جابیا دانشددااه یاجتماع  تیمسددوول لذا  و اسددت  نبوده  اثرگذار  تاکنون

 .(1399)محمودی   بردارد قهم بحران یزانااریناچ توهم

  در گیری ویروس کروناپیرامون مسدوولیت اجتماعی دانشدااه و همه مطالعه سدریع  های  در ادامه سدلسدله گزارش 

انه داشدته  19این بخش به بررسدی دو دانشدااه دیار و اقهامات و دسدتاوردهای که در زمینه مقابله با ویروس کوویه 

زارش مورد بررسدی قرار گرفت(. در این گ  شدود )در گزارش اول دو دانشدااه جانز هاپکینز و آکسدفوردپرداخته می

 .گرفته است مطالعه قرار مورد  استانبول در ترکیه سوئه و دانشااهدو دانشااه اوپساال در 
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 سوئد  –آوپساال  دانشگاه 

دانشااه در منطقه   نیتردر شهر اوپساال در سوئه است و کهن یپژوهش یهااز دانشااه یکی 2دانشااه اوپساال

دانشااه در سال   ن ی. ارودی شمار م به  یناویاسکانه 

دانشااه اوپساال و اعتبار    است.  شهه  یگذاره یپا  1۴۷۷

  ن یبهتر ستیآن باعث شهه است که در ل یعلم

و همچنان در   رد یشمال اروپا قرار گ  یهادانشااه

خود را حفظ   ااهیجا ایدانشااه برتر دن  1۰۰ ستیل

های مطالعات علوم  این دانشااه در حوزه  .نموده است

اجتماعی  حقوق و در کل علوم انسانی بسیار شناخته 

در این قسمت و با توجه به جایااه دانشااه  شهه است.  

گیری ویروس کرونا در دانشااه اوپساال به بررسی تمهیهاتی و اقهاماتی پرداخته میشود که در حوزه مقابله با همه 

 انجام گرفته است.  

قبل از ورود به این بحث  الزم است اشاره کرد که سوئه از معهود کشورهای جهان و تنها کشور اروپایی بود که بر  

ای در پیش نارفت. برای  گیرانه خال  کشورهای دیار در زمینه مقابله و کنترل ویروس کرونا تمهیهات سخت 

ا بسته شهه و  هو دانشااه  هارستان ی  تنها دبویروس کرونادولت سوئه در مبارزه با  ریدر چهارچوب تهابمثال  

  ن یو فروش باز بوده و همچن  ه ی  مراکز خری ورزش   یها  سالناهایترها  کافه   رستوران یی ها  مهارس ابتهامههکودک 

شود.  مهلی  می مبارزه  اجرا  نیبه سوئه در ا مختصمردم  مهل  یبرا ی جمع هینقل لوسائ یبا ارائه خهمات از سو

که با انتقادات روزافزونی روبرو شهه است. یکی از دالیلی که برای عهم مخالفت مردم با رویکرد دولت این کشور  

عمل کرده و مردم سوئه از فرهنگ   دقیقا دولت  ینهادها یهاه ی توص ی مردم سوئه به تماماشاره دارد این است که 

این رویکرد منحصر به فرد سوئه هر چنه با انتقادات گسترده مواجه   خوردار هستنه.ربط بر ی ذ ی اعتماد به نهادها

شهه است اما در روزهای اخیر شاهه تثبیت رونه آمارهای مربوط به میزان مبتالیان و مرگ و میر ناشی از ویروس  

ار مبتالیان نیز بیش  نفر است و آم  15۴۰در سوئه    19است. در حال حاضر آمار مرگ و میر ناشی از ویروس کوویه  

انه گیرانه اعمال کرده های سختهزار نفر است. این آمار در مقایسه با کشورهای اسکانهیناوی که محهودیت  1۴از 
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   3بسیار بیشتر و در مقایسه با کشورهای چون ایتالیا  اسپانیا و بریتانیا بسیار کمتر است. آنهرس تِانل

رویکرد  معتقه است که در روزهای ابتهایی و بعهتر انتقادها به این رویکرد بسیار زیاد  اپیهمیولوژیست و معمار این  

بود اما طی روزهای اخیر با تثبیت رونه ابتال و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا شاهه کاهش انتقادات و امیه به  

به فرد  یک عامل مهم در ساختار و  گذار از این مرحله با حهاقل قربانی هستیم. در مورد اتخاذ این رویکر منحصر 

های تک نفره در این کشور است. چیزی  بافت جامعه سوئه بسیار حائز اهمیت است و آن تعهاد بسیار زیاد خانواده 

های  ها و افراد نسل ها در سوئه تنها یک نفر است و همزمان میزان ارتباط و تعامل خانواده حهود نیمی از خانواده 

. رونهی که در ایتالیا کامال برعکس است. از سوی دیار  (Bloomberg, 2020) کم است مختلف با هم بسیار 

ها در دنیا است و البته تبعات اقتصادی و رکود سناینی  ترین سوئه نیز جزء پیشرفته   سیستم بههاشت و بیمارستان

گیری  متفاوت به این همه   که تعطیلی گسترده به همراه دارد در مجموع دولتمردان سوئه را ترغیب کرد که رویکردی 

 ویروس کرونا داشته باشنه و در ظاهر امر و تا کنون نیز تقریبا رویکرد موفقی بوده است. 

 گیری ویروس کرونا رویکرد جامعه دانشگاهی به رویکرد نرم دولت سوئد در مقابله با همه

انه و در ابتهای بحث  ا در پیش گرفته آمیزی که دولتمردان سوئه برای مقابله با ویروس کرونبر خال  رونه مخاطره 

های دانشااهی )حهود دو هزار نفر( با تردیه در سیاست نرم دولت نسبت به مقابله  بهان اشاره شه  اساتیه و چهره

  ر یتهاب  ی جهانکشورها  اری ماننه د  فوراکشور خواستنه تا    نیمشترک از حکومت ا  ایبیانیه با انتشار  و کنترل کرونا   

رسه. جامعه دانشااهی این کشور به عنوان یک مسوولیت اخالقی و  به نظر می  اتخاذ کنه. در این زمینه الزمه را

توانه به همراه داشته باشه  بخشی عمومی  مخاطراتی که اتخاذ این قبیل رویکردها می اجتماعی و در راستای آگاهی 

تری در پیش بایرنه. به باور آنها شایه بتوان  انی خواهنه که رویکردهای انسرا گوشزد کرده و از دولتمردان سوئه می 

های اقتصادی کمتری این بحران را پشت سر گذاشت اما قربانی کردن  چرخ اقتصاد کشور را چرخانه و با هزینه 

های عمر خود وقف خهمت  جمعی از افراد جامعه که اکنون در دهه ششم و هفتم حیات خود هستنه و بهترین سال

 ه اصال و اصوال انسانی نیست.انبه جامعه کرده 

 گیری ویروس کرونا تمهیدات اندیشیده شده در دانشگاه اوپسال در مورد همه

در سه بخش   19ویروس کوویه در پاسخ به گسترش مقتضی در مورد اقهامات  دانشااه اوپساالمعاونت  م یتصم 

مارس  18از  اوپساالدر دانشااه  یابیو ارز  سیتهر ی مربوط بههات یفعال هی کلقابل تفکیک است. در بخش اول  

به عبارت دیار    شود.یدانشااه برگزار نم خود در  یآزمون کتب چ یه و  خارج از محوطه دانشااه انجام خواهه شه 

های ضروری از طریق اینترنت و به صورت آنالین خواهه بود. در بخش دوم  تمام  برگزاری امتحانات و ارزیابی 

شود. در دانشااه  های گروهی ضروری دانشجویان و اساتیه به صورت آنالین و از راه دور برگزار می جلسات و برنامه 
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افزاری که اکثریت برای برقراری ارتباط تصویری آنالین از طریق آن  م پیشتر از دانشجویان و اساتیه در مورد نر

در    با نظر اکثریت انتخاب شه. 5متعلق به کمپانی گوگل  ۴افزار زووم موافق هستنه نظرسنجی شه و در نهایت نرم 

تغییرات    های درس حضوری کنسل و به صورت آنالین برگزار خواهه شه. در زمینهبخش سوم  تمام فراینه و کالس 

ها و کل فراینه آموزشی و پژوهشی  دانشااه تمهیهات الزم برای ارائه  اعمال شهه در مورد نحوه برگزاری کالس 

افزارها و ابزارهای که دانشجویان و اساتیه کمتر با آنها آشنای دارنه فراهم شهه است.  ها مورد نیاز با نرم آموزش 

ها و پیشنهادهای به دانشجویان دارد تا بتواننه بهتر  وح توصیه دانشااه اوپسال همچنین به صورت مهون و مشر 

وضعیت و موقعیت خود را تنظیم کرده و در مقابله با شیوع ویروس کرونا مشارکت فعاالنه داشته باشنه. یکی از  

یز ارائه  ها در سراسر جهان و دانشااه اوپسال نهای معمول که تقریبا بسیاری از دانشااه نکات مهم عالوه بر توصیه 

های ارتباطات جمعی ماننه  انه  برخورد و تعامل نقادانه با منابع خبری در فضای مجازی و به ویژه اپلیکیشنکرده 

با ها را پخش شهه در رسانه  یهاگزارش  خو.اهه کهواتساپ  تلارام و غیره است. دانشااه اوپساال از دانشجویان می 

  و اضطراب   و اطالعات نادرست که موجب گمراهی  عاتیشا پخش هرگونه  تا از  ه نکن  ی منابع معتبر بررس   مقایسه با

 (.  Uppsala university, 2020شود ) ی ریجلوگ است

کنه کادری است مختصر و مفیه  نکته جالبی که در همان ابتهای ورود به وبسایت دانشااه اوپساال جلب توجه می 

ی گنجانهه شهه  های دانشااه این کادر در گوشه صفحات و لینک «. تقریبا در تمام  6با عنوان »مسوولیت مشترک ما

  است که به مخاطبان یاداوری کنه که چه مسوولیت خطیری نسبت به خود و نسبت به دیاران بر عههه دارنه 

 .  )کادر سبز رنگ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Zoom 
5 Google 
6 Our shared responsibility 

 مشترک ما  تیمسئول

در خانه  هیهست ماریکه ب ی. تا زمانهیدر خانه بمان هیدار یعالئم عفونت تنفس ای هیهست ماریب اگر •

 یمشاوره پزشک یبرا هیتوانی  مهیدر خانه داشته باش یخودمراقبت هیو نتوان هیشو مارتری. اگر بهیبمان

 .هیصبر کن وزمهرسه حهاقل دو ر ای. قبل از رفتن به محل کار هیریتماس با 11۷۷با شماره 

  ینیب هایتانو با دست هییرا با آب و صابون بشو هایتان: دستهیدست را به خاطر بسپار بههاشت •

جلو دهان و بینی خود را با دستمال  سرفه و عطسهدر صورت . هیرا لمس نکن ی خودهادهان و چشم

 یا دستانتان بایریه.

 .هیسوئه به روز باش یبههاشت عموم یو آژانسها Krisinform.se قیطر از •

 کنیه.از دست دادن با افراد خودداری  •

 .هیخود را قطع کن یاجتماع  ارتباطات روزمره و •
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 گیری ویروس کرونااقدمات پژوهشی و علمی دانشگاه اوپسال در زمینه مقابله با همه

نحوه شیوع  به صورت تقریبا دقیق که احتماالً  ۷هستنه  یی الاو یمحققان در دانشااه اوپساال در حال کار بر رو 

انهازی قابل اتکا در اختیار  کنه تا بتوان به کمک آن اطالعات و چشم می   و ترسیم  را توصیفدر سوئه    کرونا  روس یو

تر راهکارهای مقابله و کنترل ویروس را در پیش  گذاران و مسووالن کشور قرار داد تا هر چه بهتر و منسجم سیاست

  در  دانشااه اوپساال یمیگروه ش  پژوهشار دوره پسادکترا در   8نر گارد نیاسم. یبکاهنه و از مخاطرات آن  بایرنه 

مربوط    یهامهل با داده   نیا   سوئه محاسبه کنه.  مردم  نی عفونت را در ب  وعیتوانه ش یاست که م   یحال ساخت مهل

جامع   یهاداده  نی. ایی افراد هماهنگ شهه استایجغراف تیسوئه به عنوان مثال  سن  شغل و موقع تیبه جمع

  نیز  مشابه سوئه  یاست که توسط محققان مطالعات کشورها یفرهنا  یهمراه با پارامترها ی تیو جمع ییایجغراف

)دوستان  خانواده     اطبهر فرد چه تعهاد مخ  متوجه شه که  به عنوان مثال  بهین منظور است که   بهست آمهه است

 رود که ببینه.  بینه یا انتظار می در روز می را  همکاران(

ها وارد همکاری شهنه تا ستیولوژیهمیبه مهل  گاردنر و همکارانش با اپ حیصح یهاکردن داده  به منظور وارد

های به عبارت دیار  در طراحی این مهل و محاسبه گذار است.  ریتأث  تیجمع  ک یبر سالمت    یچه عوامل   دریابنه که

همچنین  به دلیل حجم بسیار زیاد   .انه کرده با هم مشارکت های پژوهشی مختلفی ها و گروهمربوطه به آن  حوزه 

های بزرگ  ها و محاسبات آن الزم بود که ابرکامپیوترهای ویژه که تنها در اختیار نهادهای دولتی و شرکت داده 

ها به کمک ابرکامپیوترهای  است را به کمک طلبیه. در نتیجه تمهیهاتی انهیشیهه شه تا امکان محاسبه داده 

UPPMAX در اوپساال  HPC2N  9اوموو در   NSC  و  1۰لینشوپینگدرPDC در واقع   فراهم شود.  در استکهلم

های موجود را در اختیار پژوهشاران و دانشمنهان این کشور قرار  دولت و نهادهای دولتی تمام امکانات و ظرفیت 

رسی و مقابله با ویروس کرونا  و در این راستا تمام شرایط و تمهیهات الزم را برای تسهیل رونه شناخت  برانه داده 

مراکز علمی  انه. به عبارت دیار  وجود حس اعتماد و تعامل دوسویه که بین دولت  بخش خصوصی و آماده کرده 

جو سازنهه  در کلیت آن شکل بایرد که این  یک نوع تعهه اخالقی و انسانی  ها سبب شهه است که  از جمله دانشااه

به متبلور شهن آنچه که مسوولیت اجتماعی  امکان تشریک مساعی و همکاری مراکز مختلف را تسریع و در نهایت  

مسوولیت اجتماعی که دانشااه و مراکز علمی و درمانی  شود انجامیهه است. در حقیت  فارغ از  دانشااه خوانهه می 

این مهم که  شود  ایطی بحرانی این مسوولیت دوچنهان می همواره نسبت به جامعه بر عههه دارنه و در چنین شر

کنه در  ادا می کننه و تعههات خود را شرایط عمل مینهادهای اجرایی ماننه دولت و حاکمیت چطور در این 

 
7 https://www.uu.se/en/news-media/news/article/?id=14476&typ=artikel  
8 Jasmine Gardner 
9 Umeå 
10 Linköpin 

https://www.uu.se/en/news-media/news/article/?id=14476&typ=artikel
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در صورتی که دانشااه و  نمایان شهن اثرات این مسوولیت اجتماعی بسیار حائز اهمیت است. ثمربخش بودن و 

با تمام توان ایفای نقش کنه اما دولت و نهادهای دولتی در این رونه به عنوان پشتیبان  و علمی جامعه دانشااهی 

درمان بیماران  کنترل  مقابله و در نهایت  ادای آنچه که امروز پیشایری   کاتالیزور عمل نکنه قطعاً تحقق اهها  و  و  

 در حه حر  باقی خواهه مانه.   نشااهو تحقق و نمود مسوولیت اجتماعی داخواهه بود  ناست  ممکن  19کوویه 

 ها و کادر درمان آمدندبه کمک بیمارستان  11سه بعدی  چاپ

گیری ویروس کرونا مورد توجه و تاکیه بود  لزوم تهیه مواد و  جریان مقابله با همه  یکی از نکاتی که همواره در

الزم از قبیل ماسک  محافظ    تجهیزات

کننهه و  ضهعفونی صورت  مواد 

دستکش برای کادر درمان و تمامی  

بوده است. همواره در کنار این  افراد 

کمبود این مواد و لزوم تالش  تاکیهات   

شهه    کمبودها گوشزدبرای جبران این  

است. در این راستا و برای یاری  

رسانهن به کادر درمان در  

ها  دانشااه اوپساال با بیمارستان

بخش بیمارستانی این   همکاری 

استفاده از  دانشااه موفق شهنه با 

  همانطور که در. 12پرینترهای سه بعهی اقهام کننه های موجود در جهت تولیه محافظ صورت به کمک ظرفیت

های  دانشااه اوپساال اولین نمونه  پژوهشاران 1۴انابرگ  آدام  و  13کرگر  نیز مشخص است یوهان  1تصویر شماره 

مسووالن  . بر صورت دارنه  در آزمایشااه این دانشااه را پرینترهای سه بعهی تولیه شهه ماسک صورت به کمک 

امکانات خود را بکار   انه که تمام تجهیزات و مجهز به چاپارهای سه بعهی اعالم کرده  دانشااه و بخش آزمایشااه

 
11 Three-dimensional Printing 

  معموالً . شدود سداخته بعهیسده شدی یک تا شدودمی داده پیونه یکهیار به ایشدههکنترل صدورتبه مواد که اسدت فرآینهها از ایمجموعه شدامل بعهیسده چاپ 12

 در یکهیار  روی به هاییالیه درپیِپی قرارگیریِ با آن در که گوینه را فراینهی هر بعهیسدده چاپ دیار  تعریفی در. شددودمی انجام الیهالیه صددورتبه کار این

  چاپ دیار انواع در کاغذ روی بر جوهر یا مرکب پاشدشِ با که اسدت رویهادی همان نظیر فراینه این. شدودمی سداخته بعهیسده اشدیائی دوبعهی  مقطعسدطح یک

  جسدمی آن عرضدیِ مقاطعِ از نقطه هر در پودرماننه یا مایع ٔ  ماده یک انقیاد یا شدهنسدفت تبلور  با اتفاق این بعهیسده چاپ در که تفاوت این با داریم؛ سدراغ

 .است استوار(« کَه) رایانه کمک به طراحی» بر آن اساس و پایه چراکه است  ضرورت یک فراینهی چنین در رایانه وجود. افتهمی کنیم چاپش خواهیممی که
13 Johan Kreuger 
14 Adam Engberg 

 های صورت که به کمک تکنولوژی چاپ سه ُبعهی در دانشااه اوپساال تولیه شهه استنمونه محافظ
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ها تعهاد محافظهای صورت بیشتری برای پزشکان و کادر درمان  در اسرع وقت و با توجه به ظرفیت گیرنه تا می 

 کننه.   تولیه  هابیمارستان

که به نسبت سایر   مقابله و جلوگیری از شیوع ویروس کرونابا وجود رویکرد تقریباً متفاوت دولت سوئه در زمینه 

های  تمام تالش و ظرفیتها و مراکز علمی این کشور  گیرانه نبوده است  اما دانشااهکشورهای جهان چنهان سخت

دهنه. البته نکته جالب توجه در مورد سوئه و  انه تا دامنه و تبعات این بیماری را کاهش خود را به کار گرفته 

گیری ویروس کرونا  وجود اعتماد و باور راسخی است که بین دولت و  ویکرد متمایز دولتمردان این کشور به همه ر

با وجود ریسک باالی تصمیم دولت این کشور در عهم اجرای منع کامل  جاری است. مردم سوئه ملت این کشور 

انه. د زیادی جواب این اعتماد را تا کنون گرفته شود گفت تا حهواما اعتماد کردنه و می آمه و رفت و قرنطینه کامل   

اقتصاد سایر کشورهای اروپایی وارد رکود نشهه است و در عین حال آمار مرگ و میر و مبتالیان  اقصاد سوئه ماننه  

 . 15تا حهودی قابل قبول است با توجه به تبعات آن  19به ویروس کوویه 

 دانشگاه استانبول ترکیه 

  19گیری ویروس کوویه های تا کنون در زمینه اقهمات و تمهیهات مربوط به همه دانشااه در چهارمین مورد از 

در ترکیه پرداخته شود. بعه از   16مورد بررسی قرار گرفته است  قصه بر آن است در اینجا به دانشااه استانبول 

شمالی و اروپا بودنه  در  یافته آمریکای بررسی اجمالی سه دانشااه تراز اول جهان که همای در کشورهای توسعه 

اینجا الزم دیهیم به دانشااهی خوب  اما همجوار با ایران که به لحاظ بافت جمعیتی و جغرافیایی بیشتر به ایران  

 ای نیز داشت  پرداخته شود.  توان مقایسه شبیه است و در ضمن می 

بار به عنوان    ن یاول  ی شود و برای و جهان محسوب م  ه یترک  ی دولت  یهاهدانشاا  نیتریمی از قه   ی کیدانشااه استانبول  

ها ساخته  یتوسط عثمان 15در قرن    ی نیمهرسه د

  ۴دانشکهه   1۷ یدانشااه استانبول داراشه. 

  1۴  یقی مرکز آموزش موس  کی   یمهرسه عال

. در حال  باشه ی م  یقات ی مرکز تحق 1۴و  تویانست

عضو    ۴563هزار دانشجو و    ۷3دانشااه    نیحاضر ا

هزار   81از  شیتعهاد ب نیدارد که از ا یکادر علم

هزار در مقطع   1۷  یدر مقطع کارشناس 

هزار دانشجو در مقطع   1۰ارشه و  یکارشناس 

 
15 https://www.uu.se/en/news-media/news/article/?id=14468&typ=artikel&lang=en  
16 Istanbul university 

 دانشااه استانبول ترکیه

https://www.uu.se/en/news-media/news/article/?id=14468&typ=artikel&lang=en
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  ی آموزش   یهادارد که در دوره   یالمللن یهزار دانشجو ب  ۷۰  نیهستنه. همچن  ل یدکترا و فوق دکترا مشغول به تحص

کارشناس و استاد در   12۷۰۰دانشااه استانبول توسط  ی انه. امور آموزش از راه دور دانشااه استانبول شرکت کرده 

مختلف   یهادر دانشااه  یران یا یدانشجو  6۰۰۰از  شی . در حال حاضر بردیگی دانشااه انجام م نیدانشکهه ا 1۷

استانبول کشور   ی دانشجو در دانشااه دولت 2۰۰۰تعهاد حهود  ن یتنه که از اهس لیمشغول به تحص  ه ی کشور ترک

  سط نوبل تو زهیدو جا کسبدانشااه استانبول تا به امروز موفق به  انیهستنه. دانشجو لیدر حال تحص هی ترک

مختلف   یدروس در رشته هاانه. شهه  یمیسانچار در رشته ش  ز یو پروفسور عز اتیدر رشته ادب  1۷اورهان پامول 

 شود. ی م سیتهر زی ن یسیها به زبان انالاز دانشکهه یباشه. اما دروس در بعضی م  یبه زبان ترک  شتریب

 گیری ویروس کرونا اقدامات دانشگاه استانبول در زمینه همه 

در مورد فراینه آموزش دانشجویان و عهم اخالل در رونه آموزش دانشااه استانبول تمهیهات الزم را برای این هه   

دروس زنهه   ستمیس " سیستمی با عنوان در تالش است تا با استفاده از  استانبولدانشااه در نظر گرفته است. 

از   نانیاطم به منظور حصول ستمیس  نیبهبود بخشه. اخود را از راه دور  یامکانات آموزش  "18دانشااه استانبول

  ل یآور 6 خیاز تارو آنالین زنهه  به صورت  آماده شهه است و درسها یلی دانشجویان تحص اختالل در فراینه عهم 

شونه   (IUOYS)  19دانشااه استانبول ی ری ادگی تیریمه  ستمیوارد س  نه توانی م  انی. دانشجوشهه استآغاز  2۰2۰

های مربوط  های موجود در سیستم وارد کالس های خود را در آنجا ببینه و به کمک راهنمایها و کالس و برنامه 

در موارد مختلف از نحوه  های الزم هم برای اساتیه و هم دانشجویان به خود شونه. در این سایت تمام راهنمای

ری و شروع کالس گرفته تا نحوه برقراری و هماهنگ  ورود به سایت و بخش مورد نظر برای برقراری تماس تصوی 

ها؛ تمام این موارد به خوبی توصیف و ترسیم شهه است. عالوه بر  های کامپیوتر شخصی و موبایل کردن دستااه 

های آنالین  تمام مواد و موارد درسی و آموزشی مربوط به هر کالس در سیستم مخصوص آموزش از راه دور  کالس 

تواننه این مواد آموزشی که شامل: متن و ویهئو سخنرانی و درس استاد   ست و دانشجویان می بارگذاری شهه ا

به    ک یتاکنون نزد  های آموزشی است را دانلود کننه.ها و لینکهای آموزشی و درسی  یاداشتنکات و دستورالعمل 

  نک ی  لیسخنران لم ی  ف یسخنران   ادداشتی  یمختلف )کتاب درس  ینوع محتوا  8در  ی مطالب آموزش  ۰۰۰ 2۰

  ی ری ادگی  ت یریمه سیستم  ( در  یسخنران   و یه یو  نک ی  لیارائه سخنران   نک ی  لیسخنران  ادداشتی  نک ی  لیکتاب درس 

 . 2۰قرار گرفته است ان یدانشجو اریدر اخت دانشااه

 
17 Orhan Pamul 
18 İstanbul University Live Lessons System 
19 İstanbul University Learning Management System 
20 https://www.istanbul.edu.tr/en/newsdetail/more-than-20-000-educational-materials-were-made-available-to-
our-students-
54004A00570075007A00770064007200480037006E0039007900700046006200610041004F003200370077003200
  

https://www.istanbul.edu.tr/en/newsdetail/more-than-20-000-educational-materials-were-made-available-to-our-students-54004A00570075007A00770064007200480037006E0039007900700046006200610041004F003200370077003200
https://www.istanbul.edu.tr/en/newsdetail/more-than-20-000-educational-materials-were-made-available-to-our-students-54004A00570075007A00770064007200480037006E0039007900700046006200610041004F003200370077003200
https://www.istanbul.edu.tr/en/newsdetail/more-than-20-000-educational-materials-were-made-available-to-our-students-54004A00570075007A00770064007200480037006E0039007900700046006200610041004F003200370077003200
https://www.istanbul.edu.tr/en/newsdetail/more-than-20-000-educational-materials-were-made-available-to-our-students-54004A00570075007A00770064007200480037006E0039007900700046006200610041004F003200370077003200
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صفحه   کی  بخش کتابخانه و اسناد دانشااه استانبول و لزوم مانهن در خانه 19گیری ویروس کوویه همه  لیبه دل 

باشه. می   یمجازهای  های موجود در کتابخانه برای دسترسی به مطالب و کتاب   که  ه استکرد   و طراحی  ه یوب را ته

به  در جهان  موجود انتقال منابع و اطالعات    از آموزش  ی بانی  پشتقاتیتحقپیشبرد کمک به  کار  ن یاهه  از 

از   ی   برخگیری ویروس کروناهمه  یدر طاین وبسایت است. دانشااه استانبول از طریق  انیو دانشجو انیدانشااه

و آدرس آن را در اختیار   کننه ی م یآورعنوان جمع  ک یرا تحت  ویروس کروناانتشارات مطالعات مربوط به 

ترین  دهنه تا بتواننه به راحتترین شیوه ممکن و در کمترین زمان به تازه دانشااهیان  دانشجویان و محققان قرار می 

  ی در بخش   ن یهمچن(.  Istanbul University, 2020های انجام شهه دسترسی داشته باشنه ) ها و پژوهش یافته 

ها و  ذکر  دستورالعمل فوق  یهااز جمله دانشااه ار ید یهااز دانشااه  ی ل یاننه خدانشااه استانبول به م ت یاز وبسا

از   ی ریجلوگ یبرا توانه ی که فرد م یاقهامات الزم و ضرور  نهیدر زم ه یو اسات انیبه دانشجو یبههاشت یهاه یتوص

ترین  ها تازهدر برخی از این اینفوگرافیک   ارائه شهه است.  یهاک ینفوگرافیا  بانجام دهه در قال  21کرونا   روس یو  وعیش 

ها و اطالعات مربوط به ویروس کرونا ارائه شهه است؛ برای مثال در یک اینفوگرافیک به خوبی توضیح داده  یافته 

شهه است »این باور و احتمال که ممکن است ویروس کرونا در آب و هوای گرم و خشک و معتهل انتقال نیابه یا  

های شناخته شهه این دانشااه  اینکه در دمای هوای گرم از بین برود رد شهه است«. از سوی دیار  اساتیه و چهره 

که در زمینه پزشکی و ایمیونولوژی تخصص دارنه در موارد متعهد و متناوب به معرفی و شناخت این ویروس  

های  ابله با ویروس کرونا  چاونای کنترل و راه های مقپرداخته و در قالب مصاحبه  نوشته و یادداشت در مورد راه

 . 22انه ها پرداخته عهم انتقال آن به تفصیل بهان

 
21 https://www.istanbul.edu.tr/en/content/covid-19-information-page/videos  
22 https://www.istanbul.edu.tr/en/newsdetail/prof-dr-mustafa-oral-oncul-all-the-necessary-measures-were-taken-
in-the-fight-ag 

380031004D00770052004200670049004F003000620039007900700046006200610041004F003200370077003200
  

https://www.istanbul.edu.tr/en/content/covid-19-information-page/videos
https://www.istanbul.edu.tr/en/newsdetail/prof-dr-mustafa-oral-oncul-all-the-necessary-measures-were-taken-in-the-fight-ag%20380031004D00770052004200670049004F003000620039007900700046006200610041004F003200370077003200
https://www.istanbul.edu.tr/en/newsdetail/prof-dr-mustafa-oral-oncul-all-the-necessary-measures-were-taken-in-the-fight-ag%20380031004D00770052004200670049004F003000620039007900700046006200610041004F003200370077003200
https://www.istanbul.edu.tr/en/newsdetail/prof-dr-mustafa-oral-oncul-all-the-necessary-measures-were-taken-in-the-fight-ag%20380031004D00770052004200670049004F003000620039007900700046006200610041004F003200370077003200
https://www.istanbul.edu.tr/en/newsdetail/prof-dr-mustafa-oral-oncul-all-the-necessary-measures-were-taken-in-the-fight-ag%20380031004D00770052004200670049004F003000620039007900700046006200610041004F003200370077003200
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 در دانشااه استانبول   های مربوط به نحوه ماسک زدنهای توصیه نمونه اینفوگرافیک 

 19گیری ویروس کوویداقدامات دانشگاه استانبول در حوزه پژوهش و ابتکارات مربوط به همه 

های هم سطح که در کشورهای  های مطرح دنیا  دانشااه استانبول و بسیاری از دانشااه بر خال  بسیاری از دانشااه

شونه  در زمینه پژوهش و مطالعات بهیع به هیچ عنوان قابل قیس با  ها محسوب می خود جزء بهترین دانشااه 

های ترکیه است و در  نبول که جزء بهترین دانشااهاین مهم درباره دانشااه استاهای برتر دنیا نیستنه. دانشااه

دانشااه برتر قرار دارد کامال صادق است. منهای تمهیهات و اقهاماتی که این دانشااه   5۰۰سطح جهان نیز جزء 

های انجام گرفته در  های بههاشتی  گزارش تازترین دستاوردها و پژوهشهای بههاشتی  توصیه در زمینه مراقبت 

ه مقابله و مبارزه با شیوع ویروس کرونا  اقهام خاصی که مختص این دانشااه باشه و در قالب یک  جهان در حوز

 شود.  طرح یا مطالعه پژوهشی دستاوردهای ملموسی داشته باشه به هیچ عنوان دیهه نمی 

اننه به صورت  در حقیقت هه  از اینکه در اینجا به بررسی دانشااه استانبول پرداخته شه این بود که مخاطبان بتو

های برتر جهان از جمله جانز هاپکینز  ای داشته باشنه درباره اقهامات و تمهیهاتی که در دانشااه اجمالی مقایسه 

های چون استانبول ترکیه که به لحاظ  آمریکا  آکسفورد بریتانیا و اوپساال در سوئه انجام شهه با عملکرد دانشااه

های بسیار به کشور ایران دارد. تاکیه  افت جغرافیایی و انسانی شباهتساختاری و فراینه آموزشی و همچنین ب

  دانشااه این  اما روشن است  ل در زمره دانشااههای با کیفیت مطلوب در کشور ترکیه است  دانشااه استانبوشود  می 

 .  یست الذکر نهای فوق های اصیل به هیچ عنوان قابل قیاس با دانشااه به لحاظ نواوری و پژوهش 
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ی چون دانشااه استانبول در زمینه  های بزرگ و شناخته شهه الیل و علل مختلفی برای عهم ظرفیت در دانشااه د

توان برشمرد. از مهمترین  های برتر جهان میهای اصیل و فوری در مقایسه با دانشااهانجام تحقیقات و پژوهش 

 اشاره کرد:  توان به موارد زیرتوان برشمرد می دالیلی که در این زمینه می 

 ها و حوزه پژوهش؛ ها به دانشااه عهم تخصیص منابع مالی الزم از سوی دولت  ➢

ناتوانی بخش خصوصی در کسب استقالل مالی و مادی از دستااه دولتی و عهم تمایل دولت به حمایت  ➢

 سازی؛از خصوصی 

نتیجه عهم اولویت پژوهش  ضعف و عهم توسعه اقتصادی کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه و در  ➢

 های زیرساختی؛ریزی و آموزش در برنامه 

 نظام آموزش؛  گرایی درنبود استقالل دانشااهی و تمرکز ➢

های علمی و  ها و پژوهشاران در حوزه عهم استقالل و آزادی اساتیه و اعضای هیات علمی دانشااه ➢

 تحقیقاتی مختلف؛ 

وی  و عهم استقالل دانشااهی  جامعه دانشااهی در  های مالی و معن به دلیل عهم حمایت و پشتیبانی ➢

 های موجود به منظور نوآوری و ابتکار ناتوان است؛  ها و پتانسیلزمینه استفاده از ظرفیت 

 تغییر در الگوی تعامل دانشگاه و جامعه 

  ش یباعث افزا  کروناویروس    یریگهمه "   مصر  یمل  قاتیدر مرکز تحق  یمولکول  کی  استاد ژنت23خلف   ریبه گفته سم

الاوی   جوامع محلی  هایاز یها نسبت به جوامع خود شهه است و بر اساس ندانشااه یاجتماع ت یاحساس مسوول

را در آینهه قطعا دستخوش تغییر خواهه کرد.  به باور سمیر خلف این یک اقهام اصالحی و  مشارکت  یریگشکل

.  انجامیه تر خواهه ی دانشااه و جامعه به صورت فعاالنه ه سازنهه است که در نهایت به مشارکت و تعامل دو سوی 

منابع الزم   انیدانشجو و پژوهشاراناستادان   یبرا" ه یبامراکز دانشااهی و علمی کشورها که  معتقه است ریسم

ابتکارات و ها  ههیا ه یبا نی. آنها همچن "فراهم کننه  را بر جامعه یمبتن  یر یادگیو  یاحرفه  شرفتیآموزش  پ یبرا

  ن یو همچن  ی مربوط به مشارکت مهن  اطالعات   یو داوطلبانه  منابع آموزش   ی مشارکت مجاز   ی را برا  ییها  ی استراتژ

و   یامنطقه  یهابا شبکه  ه یبا نیهمچن هامهیا کننه. دانشااه  ی خهمات اجتماعموجود در حوزه  یهافرصت

مشکالت   یحل براراه  جادی ا نهیرا در زم ی ممکنروشها ترینو سریع  نیکننه تا دانش و بهتر یهمکار یالمللنیب

بین  توان خوش بنابراین  می .(Sawahel, 2020) در جامعه به وجود آورد یطیمح ستیو ز ی  اجتماعیاقتصاد

بود که جنس مشارکت و تعامل حوزه پژوهش و مطالعات چه در دانشااه و چه در نظام آموزشی به صورت کلی در  

 
23 Samir Khalaf 
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آینهه مبتنی بر درک مقوله مسوولیت اجتماعی خواهه بود. مسوولیت اجتماعی که بهون شک از جوامع محلی و  

 کنه.  لی و جهانی نمود پیها میالململی فراتر خواهه رفت و در قالب بین 

گیری ویروس کرونا که یک بحران جهی در سطح جهانی است  تغییر  نکات قابل توجه و مهم درباره همه یکی از 

ثباتی  المللی است. به صورت معمول  در مواقع بحران و بروز بی های عظیم بینهای شرکتدر الاوی همکاری 

دهنه تا  لی برای در امان مانهن از تبعات بحران تمام تالش خود را انجام می الملبینهای بزرگ  ها و سازمانشرکت

گیری ویروس کرونا متفاوت است.  از کانون بحران دور بوده و از آن مصون بماننه. اما این امر در مورد بحران همه 

نیست و همین   ماهیت و دامنه این بحران به شکلی است که تقریبا هیچ شخص و سازمان و نهادی از آن مصون 

های جهی و  های بزرگ به فکر همکاریها و شرکت شاخصه موجب شهه است تا شرایطی بوجود آیه که سازمان

های بزرگ گوگل و آمازون  گسترده باشنه تا بتواننه با کمترین آسیب ممکن از آن عبور کننه. برای مثال شرکت 

های الزم  واننه در رونه مقابله با کرونا تاثیرگذار بوده و زمینه گذاری و ابهاعات نواوارانه بتدر تالش هستنه با سرمایه 

های هستنه  ها همچنین به دنبال راه این شرکت . (Gafni, 2020) ها  افراد و نهادها مهیا کننه را برای سایر گروه 

بحران اقتصادی  ای حمایت کننه تا بتواننه این های خُرد در سطح ملی و منطقه ها و سازمانکه بتواننه از شرکت 

گیری رونهها گیری ویروس کرونا شاهه شکلبنابراین  با همه  گیری ویروس کرونا را پشت سر باذارنه.ناشی از همه

ها  ها و دولت های از قبیل مسوولیت اجتماعی افراد  نهادها  سازمانهای جهیهی در نوع و سطح درک مقوله و جریان 

های علم و دانش بیش از پیش وامهار جوامع محلی  ملی و  ه عنوان کانون ها بهستیم که در این رونهها دانشااه

 فراملی هستنه.  
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