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 .1دیباچه
یاهای متعععددی
تاهایی آشکار و پیچیععدگ ن
شیونهی متمایز داونشگاه پیانمونور در اراینهی دروس و مدیریت زمان تدریس ،سبب بروز تفاو ن
یترین تفاوت ،ااهمیت رعععایت »زمععان تععدریس« بععرای اهععر
در عملیات برونامنهریزی و اراینهی دروس گردیده است .در این میان بنیاد ن
تاها به شمار آورد.
ن را ریشنهی سایر تفاو ن
یتوان آ ن
درس در طول ترم تحصیلی است .امری که م ن
یبایست
یداهد  .۱بر این مبنا م ن
کنترل دقیق »ساعت تدریس« چینش برونامنهی ارایه دروس را از بازنهی اهفتگی به کل ترم گسترش م ن
شرنو ،بنهمنظور تضمین مدت تدریس در عملیات برونامنهریزی مورد توجه قرار گیروند.
تعطیلت رسمی ترم پی ن
شاهععا قابععل بهرنهبععرداری
نبندی متناوب )اهععر اهفتععه و اهفتععه در میععان( اهمچنععان در بیشععتر بخ ن
در این شرایط اهرچند الگواهای زما ن
یباشند ،اما الگواهایی با گسستگی بیشتر  -دو اهفته درمیان و سه اهفته در میان )مااهیاونه(  -ونیز در عملیععاتی برونععامنهریزی بععه کععار
م ن
گرفته خوااهند شد .حتا در مواردی لزم است تا از تک جلسات شناور در طعول دورنهی تعرم جهعت تکمیعل »زمعان تعدریس« بهعره
گرفته شود.۲
نجاست که در اغلب داونشگانهاهای پیانمونور کشور ،جایگااهی سازماونی با عنوان »مسععئول برونععامنهریزی« زیععر
پیچیدگی این فعالیت تا آ ن
شبینی شده است .این جایگاه وظیفنهی تنظیم برونامنهی در ابتدای ترم تحصیلی و ونظارت ،رااهععبری و پععایش
ونظر معاوونت آموزشی پی ن
گتر چندین کارشناس جهت کنترل برونامه فعالیت داروند.
نرا بر عهده دارد .در مراکز بزر ن
برونامه در طی مدت برگزاری آ ن
تاهای دیگری را چه از منظر فرآیندی و از چه از منظر محتوایی به دونبععال دارد .مععواردی
از سوی دیگر مااهیت باز این داونشگاه ،تفاو ن
ونظیر دروس خودخوان ،گرونهاهای درسی با کسر از زمعان از »سعاعت تعدریس« ،تشعکیل کلس در بعازنهای زمعاونی خاصعی از تعرم و
یاهای بسعیار زیعادی را در الگعوریتم اهوشعمند
مواردی از این دست ،اهرچند شاید به ظعااهر جزیعی بعه ونظعر بنهرسعند امعا پیچیعدگ ن
یشووند.
برونامنهریزی سبب م ن
یاهای عملیاتی برونامنهریزی در داونشگانهاهای کشور توسعععه یععافت.
ساماوننهی اهوشمند برونامنهریزی آموزشی »سهبا« با اهدف رفع دشوار ن
تاهای این محصول عبارتند از:
یترین مزی ن
اصل ن
•

یاهای مدل آموزشی پیانمونور
توجه بنیادی به ویژگ ن

•

شاهای مختلف کاربری در مرکز
رویکرد فرآیندمحور به امر برونامنهریزی و توزیع وظایف اجرایی در میان ونق ن

•

سرعت بسیار بالی محاسبنهی برونامنهی بهینه

پس از این دیباچه و در بخش بعدی جزئیات بیشتری از الگوریتم اهوشمند مورد اشاره قرار خوااهععد گرفععت .پععس از آن و در بخععش
تاهای مهم اما جععزئی ،در
یشود .در آخرین بخش از این فصل ونیز مجموعنهی از قابلی ن
سوم ،مراحل عمده فرآیند برونامنهریزی مرور م ن
یگیرد.
چند دستنهبندی به صورت تیتروار مورد اشاره قرار م ن

۱

در سایر داونشگانهاها و مراکز آموزشی برونامنهی برای یک اهفته ،با تعیین اهفتنهی زوج و فرد برای جلسات اهفته در میان تنظیم شده و این برونامه در طول ترم به
یشود .در آن سیستم برای بیشتر دروس ،تعداد واحد تعیین کننده تعداد جلسات اهفتگی بوده و تنها برآوردی از زمان تدریس به شععمار
صورت ثابت تکرار م ن

یرود.
م ن
کجلس عنهی
یبایست به صورت  ۱۳جلسنهی ثابت اهفتگی بععه اهمععراه یععک ت ن
 ۲به عنوان ونموونه درسی با  ۲۸ساعت تدریس جهت تشکیل در ترمی با  ۱۳اهفته ،م ن
مستقل برونامنهریزی شود.

۲
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 .2الگویریتم هوشمند برنامرهیریزی آموزشی
یباشد .این الگوریتم وظیفععه محاسععبنهی برونععامنهی اراینهی
یترین بخش در این ساماونه ،الگوریتم اهوشمند برونامنهریزی م ن
یشک بنیاد ن
ب ن
4
۳
دروس بر اساس اطلعات عملیاتی ترم پیش رو و اطلعات پایه را بر عهده دارد .بنهونحوی کععه تمععامی الزامععات آموزشععی در پاسععخ
تمندی مخاطبین ونیز فرااهم آید .قیداهای مورد تععوجه الگععوریتم در عملیععات برونععامنهریزی در دو دسععتنهی
ونهایی رعایت شده و رضای ن
یباشند:
اصلی قابل اشاره م ن

 .2.1قیدهای سخت ) 5قیدهای الزامی(
نرو
یشععود .ای ن
ناهععا سععبب ونععامعتبر شععدن برونععامه م ن
منظور از »قید سخت« آن دسته از الزاماتی است کععه عععدم رعععایت آ ن
یبایست در سراسر برونامه به درستی رعایت شووند.
م ن

 .2.2قیدهای نرم ) 6قیدهای بهینرهیگی(
یداهند .در زمان اجععرای الگععوریتم
تمندی از برونامنه را افزایش م ن
صاهایی اهستند که مطلوبیت و رضای ن
»قیداهای ونرم« شاخ ن
یشود تا برونامه بر مبنای این قیداها بهینه شود .با توجه به رعایت قطعی »قیداهای سخت« در پاسخ ونهایی ،اهر جا
تلش م ن
یباشد.
از افزایش مطلوبیت و بهیننهگی برونامه سخن گفته شود ،منظور تطبیق بیشتر »قیداهای ونرم« م ن

۳
4

تاهای پیشنهادی استادان
شامل دروس اراینهشده و ساع ن
شونیازی
ساها ،استادان ،جدول آرایش ترمی رشتنهاها و روابط پی ن
ساها ،در ن
اطلعات پایه کل ن
5 Hard Constraints
6 Soft Constraints

۳
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 .۳فرآیند برنامرهیریزی
تاها بین مدیران گععروه ،اسععتادان و کارشناسععان برونععامنهریزی ،در
شتر اشاره شده ،توزیع وظایف متناسب با مسئولی ن
نگوونه که پی ن
اهما ن
یرود.
تاهای محصول سهبا به شمار م ن
چارچوبی فرآیند محور ،یکی از مزی ن
یشود.
لاهای مختلفی که به اهمین منظور طراحی شندنهاوند ،پیگری و اجرا م ن
عملیات برونامنهریزی در چند مرحلنهی اصلی از طریق پرتا ن
یگیروند  .در اهر بخش ونکات کاربردی و فنی مرتبط با آن مرحله مورد
در ادامه این مراحل یک به یک و به ترتیب مورد بررسی قرار م ن
قتر قرارگرفته است.
توجه دقی ن
یباشند:
مراحل اصلی فرآیند برونامنهریزی به شرح زیر قابل اشاره م ن
یونماید.
 .۱ایرایه دیرس  -مدیر گروه »درس-استاند«اهای مورد ونظر خود را در سیستم تعریف م ن

یکنند.
ناهای مورد ونظر خود را با قید اولیت اعلم م ن
نهای پیشنهادی – استادان زما ن
 .۲اعلم زما ر
 .۳تکمیل اطلعات عملیاتی و ارجاع بستنهی ونهایی به واحد برونامنهریزی
 .4برنامرهیریزی هوشمند توسط واحد برونامنهریزی

قالزحمه و غیره
ساها ،حضور استادان ،محاسبه ح ن
 .5عملیات اجرایی دیر طول ترم – برونامنهریزی دستی ،امور کل ن

 .۳.1ایرایه دیرس

 .۳.1.1تعایریف
یشووند:
قتر فرآیند ارینهی دروس ابتدا تعاریف زیر ارایه م ن
جهت بیان دقی ن
•

شاهععای از
یگروه دیرسی :عبارت است از یک کد درسی که توسط یک استاد ارایه شععده اسععت .در بخ ن

•

سدهنده( برای یک یا چند گععروه دیگععر
دیرس سرویسی :منظور درسی که توسط یک گروه )یگروه سروی ر

این سند از »گروه درسی« با عنوان »دوگاوننهی درس-استاد« ونیز یاد شده است.

یشود.
سیگیرنده( ارایه م ن
)یگروه سروی ر
•

کسان و یا حتععا
کگذاری یک گروه درسی بین چند گروه-رشته با عنوان ی ن
دیرس اشتراکی :منظور به اشترا ن
متفاوت است .در این حالت در واقع گرونه درسی جدیدی تعریف ونشده و داونشجویان سعایر گعروه-رشعتنهاهای
کگذاری ممکن است عنوان ونمایشععی درس
یکنند .در صورت اشترا ن
تعیین شده در یک کلس حضور پیدا م ن
یداهد کعه درسعی بععا
سگیرونده متفاوت باشد .این امر در شرایطی رخ م ن
سداهنده و گروه سروی ن
در گروه سروی ن
ناهععای مختلععف و بععا دو کععد درسععی متفععاوت
کسان در دو رشته مختلف با عنوا ن
سرفصل و ساعت تدریس ی ن

یشووند.
شناسایی م ن
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 .۳.1.2کلیت مرحله ایرایه دیروس
یبایست دروس ترم
یشود  .در این مرحله مدیران گروه م ن
فرآیند اجرایی برونامنهریزی در واقع از این مرحله آغاز م ن
یونمایند .ونععتیجه
پیش رو در سیستم ارایه ونمایند  .در این گام مدیران گروه اقدام به اراینهی »گرونهاهای درسی« م ن
ونهایی این مرحلنهی دوگاوننهاهای درس-استاد است که مبنای عملیات برونامنهریزی خوااهند بود.
یتواوند یک »گروه درسععی« را
یپذیرد .مدیر گروه م ن
اراینهی گرونهاهای درسی به تفکیک رشتنهاهای گروه صورت م ن
که برای یک رشته ارایه کرده با سایر رشتنهاهای گروه خود به اشتراک گذارد.
 .۳.1.۳زیرفرآیند ایرایه دیرس سرویسی
یشود .در ایععن حععالت مععدیر
سگیرونده آغاز م ن
فرآیند اراینهی درس سرویس با ثبت درخواست توسط گروه سروی ن
سگیرونده در فرم »اراینهی درس« پس از اونتخاب گزیننهی درس سرویسی ،کد درسی مورد ونظر ،گروه
گروه سروی ن
تشععده در کارتابععل
یکنععد .درخواسععت ثب ن
سداهنده و تعععداد گرونهاهععای درسععی مععورد ونیععاز را تعییععن م ن
سععروی ن
یگیرد و از اهمین بخش قابل پیگری خوااهد بود.
تاهای ارسالی« قرار م ن
»درخواس ن
تاهای رسععیده را مشععااهده کععرده و
تاهای دریععافتی« درخواس ع ن
سداهنده در کارتابل »درخواس ع ن
مدیر گروه سروی ن
تاهای زیر را برای اهر درخواست اونجام داهد:
یتوان یکی از فعالی ن
م ن
•

اراینهی گروه درسی جدید برای درخواست رسیده

•

کگذاری از میان گرونهاهای درسی اراینهشده
اشترا ن

•

رد درخواست

لیست تمامی دروس سرویس اراینهی شده توسط اهر گروه ،در بخشی بععا عنععوان »دروس سرویسععی اراینهشععده«
سداهنده قراردارد.
جهت مشااهده و اعمال تغییرات در اختیار مدیر گروه سروی ن
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نهای پیشنهادی
 .۳.2اعلم زما ر
ناهای پیشععنهادی بایععد توسععط اسععتادان در سیسععتم وارد ش عووند.
پس از تعیین دروس اراینهشده توسط مدیران گروه ،زما ن
یتواونند ونسبت به پیشنهاد زمان ،با ذکر اولویت اقدام ونمایند .در اهمین بخش اسععتاد
اساتید در بخش »دروس اراینهشده« م ن
یاهای مورد ونیاز درس را تعیین ونماید.
یتواوند ویژگ ن
م ن
یتواوند یک یا چند درس اراینهشده توسط مدیر گروه را ونپذیرد .در این حععالت عععدم پععذیرش اراینهی درس توسععط
استاد م ن
یشود تا تغییرات لزم در خصوص آن گروه درسی اعمال شود.
سیستم به مدیرگروه اطلنع داده م ن
ناهععای پیشععنهادی ،کارشناسععان
با توجه به امکان بروز محدودیت برای برخی استادان در دسترسی به سیسععتم و درج زما ن
ناهای پیشنهادی استاد را دریععافت و در سیسععتم درج ونماینععد.
یتواونند زما ن
گروه ،مدیر گروه و یا کارشناسان برونامنهریزی م ن
شبینی شده است.
ناهای استاداونی که به اهر ونحو امکان ارتباط با سیستم را ونداروند ،پی ن
این ویژگی به منظور دریافت زما ن
یتواونععد
یشععود .وی م ن
ناهای پیشنهادی توسط استادان ،توسط به مدیر گروه ارایععه م ن
توجه به این امر ضروری است که زما ن
ناها توسط مدیر گروه ،این امر به اهمراه علل مورد
ناهای پیشنهاد شده را تأیید و یا رد ونماید .در صورت عدم تأیید زما ن
زما ن
ونظر وی ،به استاد اعلن خوااهد شد.

 .۳.۳تکمیل اطلعات عملیاتی )ایرجاع به برنامرهیریزی(
یتواوند بستنهی ونهایی را به واحد برونامنهریزی
ناهای پیشنهادی ،مدیرگروه م ن
پس از تحقق سه شرط در مرحلنهی دریافت زما ن
ارجاع ونماید .این سه شرط عبارتند از:
ناهععا را
ناهای پیشنهادی توسط تمامی استادان تا حداقل مورد ونیاز در سیستم درج شدنهاوند ۷و مدیر گععروه آ ن
 .۱زما ن
تأیید کرده است.

ن مورد ونیاز جهت ارایه دروس بیشتر باشد.
ناهای پیشنهادی گروه حداقل  ٪۳۰از مجموع زما ن
 .۲مجموع زما ن
سداهنده پاسخ داده شدنهاوند.
تشده برای دروس سرویس توسط گرونهاهای سروی ن
تاهای ثب ن
 .۳اهمنهی درخوسا ن
ناهای پیشنهادی استادان را به مدیر گععروه
لاها مناسب ،وضعیت آماری کلی دروس اراینهشده و زما ن
سیستم با اعمال کنتر ن
ناهای پیشععنهادی اسععتادان
یتواوند مجموع دروس اراینهشده و زما ن
یداهد .پس از تحقق این سه شرط مدیر گروه م ن
ونمایش م ن
را به واحد برونامنهریزی ارجاع ونماید.

 .۳.۴برنامرهیریزی هوشمند
یتواونند وضعععیت جععاری فرآینععد برونععامنهریزی گرونهاهععای
کارشناسان برونامنهریزی در بخش »وضعیت ونهایی برونامنهریزی« م ن
حوزنهی خود را مشااهده کرده و عملیات برونامنهریزی اهوشمند آن دسته از گرونهاهای »آماده برونامنهریزی« را آغاز ونمایند
بنهمنظور بنهکارگیری الگوریتم اهوشمند جهت برونامنهریزی گرونهاهای »آمععاده برونععامنهریزی« تنهععا کععافی اسععت تععا گععروه یععا
ساهععای مععورد ونظععر،
ناها و کل ن
گرونهاهای اونتخاب شده و کلید برونامنهریزی فشرده شود .در گام بعععدی بععا اونتخععاب سععاختما ن
ساهای چیده خوااهد شد .در صورتی که اهیچ ساختمان یا کلسی
ناها و کل ن
بشده در آن ساختما ن
برونامنهی گرونهاهای اونتخا ن
شمحاسبات الگوریتم ،شناسایی کععرده و در چینععش برونععامه بععه کععار
اونتخاب ونشود ،سیستم بهترین گزینه را منطبق با پی ن
یگیرد.
م ن

۷

یباشد .این تک جلسات
حداقل مورد ونیاز برابر با تعداد جلسات اهفتگی مورد ونیاز متناسب با مدت تدریس دروس اراینهشده به اضافه یک جلسنهی اضافه م ن

یاها به کار گرفته خوااهند شد.
ناهای اضافی ،در چینش تک جلسات شناور جهت رفع کسر ن
اضافه ،علوه بر پر کردن بخش عمدنهی ونیاز الگوریتم به زما ن

۶

معرفی سامانرهی هوشمند برنامرهیریزی آموزشی »سهبا«
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 .۳.5عملیات اجرایی دیر طول ترم
برای کاربرداهای خاص و تغییر برونامنهی در طول ترم ضروری است تا امکان برونععامنهریزی دسععتی فرااهععم باشععد .در شععیوه
برونامنهریزی دستی ونیز سیستم به عنوان مشاور کارشناس برونامنهریزی عمل کرده و گزیننهاهای ممکن را با کنترل قیععداهای
یداهد .به ونحوی تغییر دستی برونامه ،سبب بروز خطا و وناسععازگاری ونشععود .بععا ایععن حععال
سخت )الزامی( به وی پیشنهاد م ن
یتواوند متناسب با شرایط ،کنترل یک یا چند قید را لغو کند .در محصول سهبا برونامنهریزی دستی
کارشناس برونامنهریزی م ن
یباشد.
به دو روش اصلی قابل اونجام م ن
•

برنامرهیریزی دستی منظم
یشععود.
این حالت بیشتر برای اراینهی یک گروه درسی جدید و اراینه منظم و متناوب برونامه آن بععه کععارگرفته م ن
کاربر برونامنهریزی با اونتخاب گروه درسی مورد ونظر ،گزیننهاهای مناسب )با توالی منظم( را برای آن گععروه درسععی
بر اساس بازنهی تاریخی ،رونزاهای اهفته و امکاونات کلس جستجو کرده و کلس مناسب را به صورت منظم )اهععر
یداهد.
نشده ،به گروه درسی تخصیص م ن
اهفته یا اهفته درمیان( در بازنهی تاریخی تعیی ن

•

برنامرهیریزی دستی نامنظم

یشععود .ایععن شععیونهی
این قابلیت بیشتر جهت اراینهی تک جلسنهاها جبراونی برای یک گروه درسی به کارگرفته م ن
یکنند ونیز کععاربرد
ناها ویژه بوده و از اهیچ قاعدنهی روشنی پیروی ونم ن
اهمچنین برای دروسی که شیونهی اراینهی آ ن
خوااهد داشت. . ۸در این روش کاربر با تعیین بازنهی زماونی و امکاونات کلس ،تک جلسات پیشنهادی را مشععااهده
یداهد .در این شیوه ونیز مشابه مورد قبل ،کنترل یا عدم کنترل قیداهای
و آونها را بر اساس صلحدید تخصیص م ن
یپذیرد .بععه عنععوان ونمعوونه
اصلی  -ماونند زمان پیشنهادی استاد  -بر اساس ونظر کارشناس برونامنهریزی صورت م ن
یتوان برای برگزاری یک امتحان مشترک ،دو گروه درسی را در یک ساعت ،بععا یععک اسععتاد و در یععک کلس
م ن
تشکیل داد.۹

۸

یتوان اراینهی درس برای استادی پروازی را در ونظر گرفت که تنها دو ونوبت در شهر محععل اراینهی درس حضععور خوااهععد داشععت و تمععام
به عنوان یک ونموونه م ن
لاهای منظم اهفتگی امکععان پععذیر
یبایست در روزاهای حضور وی برونامنهریزی شووند .در چنین حالتی استفاده از مد ن
ساعت تدریس دروس اراینهشدنهی ایشان م ن

یباشد.
ونم ن
شفرض تمامی قیداهای سخت )الزامی( اهمچون زمان پیشععنهادی اسععتاد را
یشود که سیستم در برونامنهریزی دستی ونیز به صورت پی ن
 ۹دوباره بر این امر تاکید م ن
یداهد.
کنترل کرده و تنها گزیننهاهای مناسب را به کارشناس برونامنهریزی پیشنهاد م ن

۷

