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جهانی  حرکتی  و  شناختی  علوم  و  فناوری  زمینه  در  شگرف  پیشرفت های  اقتصاد،  شدن  جهانی  چکیده: 

به سمت ارزشیابی دستاورد محور برنامه های آموزشی، نیاز به اصالح مدل سنتی عرضۀ آموزش مهندسی 
کارآمد به پژوهش های سازمان یافته  را، به نحو فزاینده، ضروری ساخته است. دستیابی به روش های تازه و 
راه اندازی دوره های تحصیالت تکمیلی »آموزش مهندسی« شده  از جمله محرک های  نیاز  این  نیاز دارد. 
که اغلب در دانشکده های مهندسی برگزار می شوند، تربیت افرادی  است. از جمله هدف های این دوره ها، 
کمک به  که وظیفه برنامه ریزی آموزشی، ساماندهی، هدایت اجرا، ارزیابی و مستندسازی آموزش و  است 
کز آموزش مهندسی و صنعت را بر عهده داشته باشند. برای  کیفیت آموزش های ارائه شده در مرا ارتقای 
شده  تشریح  مهندسی«  آموزش  ارشد  »کارشناسی  آموزشی  برنامه  اجرای  و  تصویب  طراحی،  نیازسنجی، 
کشور از مهر ماه 1398 در دانشکدۀ علوم  کارشناسی ارشد آموزش مهندسی برای اولین بار در  است. دوره 

مهندسی، دانشکده های فنی دانشگاه تهران، به اجرا در آمده است.

آموزش  آموزش، توسعۀ حرفه ای، پژوهش در  کارشناس  ارشد،  کارشناسی  آموزش مهندسی،  کلید واژه ها: 

مهندسی، ایران.

memarian@ut.ac.ir ،کرسی یونسکو در آموزش مهندسی 1- استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران و رئیس 
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مقدمه� 1
کشـور تولیـد و اشـاعه دانـش و تربیـت نیـروی متخصـص و ماهـر بـرای رشـد و  از اهـداف اصلـی آمـوزش عالـی 
توسـعه جامعـه اسـت. در ایـن میـان، تربیـت نیـروی فنـی متخصـص و مهندسـان آینـده از جایـگاه ویـژه ای 
کـه در  ک هـای مشـخصی بـرای آمـوزش مهندسـی اسـتاندارد تدویـن شـده اسـت  برخـوردار اسـت. امـروزه، مال
کید شـده اسـت. اسـتادان،  ک هـا بـر توسـعه حرفـه ای آموزشـگران و دسـت اندرکاران آموزش تأ یکـی از ایـن مال
از  هسـتند.  مهندسـی  آمـوزش  امـر  در  دخیـل  عمـدۀ  گـروه  سـه  آمـوزش  کارشناسـان  و  آموزشـی  دسـتیاران 
گـروه اول؛ یعنـی اسـتادان و دسـتیاران آموزشـی برنامه هـا و دوره هـای  ایـن میـان، بـرای توسـعه حرفـه ای دو 
کز آموزشـی برگزار  که در برخی از مرا  )Memarian, 2015, 2017( گرفته شـده اسـت آموزشـی متعددی در نظر 
کارشناسـان آموزش به طـور عمده مغفول  گروه سـوم؛ یعنی  کـه برگـزاری ایـن دوره هـا برای  می شـود. در حالـی 

مانده اسـت.
کشـور به تحصیـل مشـغول  در سـال تحصیلـی93-1392 حـدود 1/4 میلیـون دانشـجوی مهندسـی در 
کارشـناس آمـوزش مـورد نیـاز باشـد، بیش از  کـه بـرای هـر 500 دانشـجوی مهندسـی یـک  بوده انـد. در صورتـی 
کارشـناس آموزش  کشـور مشـغول بـه کار هسـتند. صدهـا  کـز آمـوزش مهندسـی  کارشـناس آمـوزش در مرا  3000
کار اشـتغال دارند. نظرسـنجی انجام  نیـز در صنایـع و شـرکت های فعـال در زمینه هـای مختلـف مهندسـی بـه 
کـه  کـی از آن اسـت  کشـور حا کارشناسـان آمـوزش در دانشـکده های مهندسـی و صنعـت  شـده از تعـدادی از 
کـه انجـام می دهنـد. یکی  اغلـب ایـن افـراد سـابقۀ تحصیلـی بسـیار متنـوع و اغلـب نامرتبـط بـا فعالیتـی دارنـد 

از راهکارهـای مقابلـه بـا ایـن چالـش ارائـۀ برنامه هـای آموزشـی مناسـب اسـت.
   در دهـه اخیـر بـه راه انـدازی دوره هـای تحصیـالت تکمیلـی آمـوزش مهندسـی در جهـان توجـه زیـادی 
کـه در بیشـتر آنهـا  کشـورهای پیشـرفته دنیـا نشـان می دهـد  شـده اسـت. بررسـی تعـدادی از دانشـگاه های 
کارشناسـی ارشـد و دکتری در دانشـکده های مهندسـی برگزار می شود.  رشـتۀ »آموزش مهندسـی« در مقاطع 
در پژوهـش حاضـر ابتـدا برنامه هـای منتهـی بـه مـدرک آمـوزش مهندسـی در جهـان بررسـی و بـه دنبـال آن 
کارشناسـی ارشـد  گرفتـه درخصـوص نیازسـنجی و نظرخواهـی بـرای راه انـدازی برنامـۀ  فعالیت هـای صـورت 
کارشناسـی ارشـد  کشـور ارائـه شـده اسـت. در پایـان، سـاختار برنامـۀ تحصیلـی دورۀ  آمـوزش مهندسـی در 
گرفتـن نیازهـای ملـی و رویه هـای غالـب در  کـه بـا در نظـر  آمـوزش مهندسـی تشـریح شـده اسـت. ایـن برنامـه 
کرسـی یونسـکو در آموزش مهندسـی و پردیس  جهان طراحی شـده اسـت، پس از تصویب شـورای راهبردی 
بـه  بـرای اجـرا  را تأییـد و  نیـز آن  دانشـکده های فنـی و دانشـگاه تهـران، وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری 

کـرد. دانشـگاه تهـران ابـالغ 

کارشناسان »آموزش مهندسی« در جهان� 2 تربیت 
کـه برنامه هـای درسـی موجـود و روش انتقـال آنهـا  از ابتـدای قـرن حاضـر ایـن مسـئله مشـخص شـده اسـت 
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بـه دانشـجویان دیگـر نمی توانـد پاسـخگوی چالش هـای پیـش روی مهندسـی باشـد. یـک مهنـدس مـدرن 
گروهـی و ارتبـاط مؤثـر بـا دیگـران، تفکـر نقـاد  کار  عـالوه بـر داشـتن دانـش حرفـه ای، بایـد توانایـی انجـام دادن 
گاهی هـای الزم در زمینه هایـی چـون اقتصـاد، مدیریـت و  کنـار آن، آ و خـالق، مشکل گشـایی و طراحـی و در 
گسـترش پژوهش در  جامعه شناسـی را داشـته باشـد )NSB, 2007(. ضرورت بازنگری در آموزش مهندسـی، 
ج از علوم مهندسـی  گاهی هایی خار آموزش مهندسـی را به دنبال داشـت. پژوهش در آموزش مهندسـی به آ
گـوژی، روانشناسـی، جامعه شناسـی و ماننـد آن نیازمنـد اسـت. امـروزه، بیشـتر پژوهش هـا در  همچـون پدا
کـه  زمینـه آمـوزش مهندسـی را افـراد بـا پیشـینه مهندسـی انجـام می دهنـد، ولـی آن دسـته از پژوهش هایـی 
همـکاری متخصصـان علـوم تربیتـی را بـه همـراه داشـته، اغلـب نتایـج قابـل اتکاتـری به دسـت داده انـد. در 
گسـترش پژوهـش در آمـوزش مهندسـی، به تدریـج برنامه هـای منتهـی بـه مـدرک آمـوزش مهندسـی نیـز  کنـار 

.)Abdulwahed, 2017( گرفـت پـا 
گـوژی مهندسـی در  گـروه آموزشـی در آمـوزش مهندسـی در جهـان، در سـال 1951 و بـا عنـوان پدا اولیـن 
دانشـگاه فنـی درسـدن آلمـان افتتـاح و چنـد سـال بعـد از اولیـن رسـالۀ دکتـری در ایـن زمینه در این دانشـگاه 
گروه هـای آموزشـی مشـابه آن در  گـروه آموزشـی بـرای چنـد سـال منحصـر به فـرد بـود تـا آنکـه  دفـاع شـد. ایـن 
گرفـت. از واپسـین سـال های قـرن بیسـتم، دانشـگاه ها و دانشـکده های مهندسـی عرضه  آمریـکای شـمالی پـا 
گسـترش  کـز در  گسـترش یافتنـد )Katehi et al, 2004(. ایـن مرا کشـور آمریـکا  کننـده آمـوزش مهندسـی در 
کردنـد. بـرای ارائـه مثال هایـی در ایـن خصـوص می تـوان  پژوهـش در آمـوزش مهندسـی نقـش زیـادی ایفـا 
مرکز پژوهش های طراحی مهندسـی در دانشـگاه اسـتنفورد، مرکز پژوهش در آموزش مهندسـی در دانشـگاه 
ایالتی واشـنگتن، مرکز پژوهش در آموزش مهندسـی در دانشـگاه ایالتی میشـیگان، مرکز لئونارد برای ارتقای 
کارولینـای  کامپیوتـر در دانشـگاه  آمـوزش مهندسـی در دانشـگاه ایالتـی پنسـیلوانیا، مرکـز آمـوزش مهندسـی و 
جنوبـی، مرکـز آمـوزش علـوم و مهندسـی در دانشـگاه تگـزاس در داالس و مرکـز آمـوزش مهندسـی در دانشـگاه 

تفـت را نـام برد.
کـه فقـط به پژوهش در آموزش مهندسـی اشـتغال  گروه هـای آموزشـی متعـددی  گذشـته،  در طـول دهـۀ 
کرده انـد. اولیـن مرکـز از ایـن  کارشناسـی ارشـد و دکتـری ارائـه داده انـد، در آمریـکا آغـاز بـه کار  داشـته و مـدارک 
ایـن  کـه در سـال 2004 در دانشـکده مهندسـی  آمـوزش مهندسـی در دانشـگاه پـوردو اسـت  نـوع، مدرسـه 
گـروه آمـوزش مهندسـی در دانشـگاه فنـی ویرجینیـا )2004(  کـرد. مثـال دیگـر، تأسـیس  دانشـگاه آغـاز بـه کار 
گروه هـا در دانشـکده های  گـروه آمـوزش مهندسـی و فنـاوری در دانشـگاه یوتـا )2005( اسـت. هـر دو ایـن  و 
کارشناسـی مهندسـی با توانایی  کلورادو مدرک  کالیفرنیا و دانشـگاه ایالتی  مهندسـی قرار دارند. در دانشـگاه 
کارشناسـی ارشـد  جانبی )کهاد( آموزش مهندسـی داده می شـود. در سـال های اخیر، با راه اندازی دوره های 
و دکتـری متعـدد، زمینـه بـرای اسـتخدام افـراد بـا مـدرک دکتـری در زمینـۀ آمـوزش مهندسـی بیشـتر شـده 

است.



کارشناسی ارشد آموزش مهندسی 4 طراحی و اجرای برنامۀ 

کنـون  ا ایجـاد شـده اند. هـم  آمـوزش مهندسـی  پژوهشـی  گروه هـای  و  نیـز واحدهـا  آمریـکا  از  ج  در خـار

آفریقـای  انگلسـتان، سـوئد،  آلمـان،  اسـترالیا،  کشـورهای  آمـوزش مهندسـی در  پژوهـش در  بـرای  کـزی  مرا

کره جنوبـی و مالـزی وجـود دارد. بـرای مثـال، می تـوان از مرکـز مهندسـی در یاددهی_ یادگیـری در  جنوبـی، 

گـروه پژوهشـی آمـوزش مهندسـی در دانشـگاه لینکوپینـگ سـوئد و واحـد  دانشـگاه الفبـورو انگلسـتان، یـک 

کارشناسـی  کارشناسـی و  یادگیری مهندسـی در دانشـگاه ملبورن اسـترالیا نام برد. در حال حاضر، دوره های 

کاربـردی اسـلینگن،  گـوژی مهندسـی در بسـیاری از دانشـگاه های آلمـان از جملـه دانشـگاه علـوم  ارشـد پدا

عرضـه  کالسـروهه  فنـاوری  انسـتیتوی  و  هایدلبـرگ  آمـوزش  دانشـگاه  ماینهـام،  کاربـردی  علـوم  دانشـگاه 

گسـترش اسـت. دانشـگاه فنـاوری مالـزی  می شـود. در دیگـر نقـاط جهـان نیـز فعالیـت در ایـن زمینـه در حـال 

کـرده اسـت و در سـال 2010 حـدود  )UTM( از چنـد سـال قبـل ارائـۀ دوره دکتـری آمـوزش مهندسـی را آغـاز 

20 دانشـجوی دکتـری در ایـن برنامـه در حـال تحصیـل بوده انـد. در سـال های اخیـر برنامه هـای منتهـی بـه 

کسـتان و تایـوان  کشـورهای پا کشـورهای هندوسـتان و مکزیـک آغـاز شـده و در  مـدرک آمـوزش مهندسـی در 

کشـورهای منطقه  در شـرف تأسـیس اسـت. ظهـور آمـوزش مهندسـی به عنـوان یـک رشـته علمـی مسـتقل در 

خاورمیانـه بازتـاب چندانـی نداشـته اسـت.

گروه هـای رسـمی و مسـتقل آمـوزش مهندسـی، پایان نامه هـای دکتـری  به طـور سـنتی، قبـل از تأسـیس 

آموزش مهندسـی در دانشـکده های مهندسـی موجود به انجام می رسـید. این وضعیت هنوز هم در برخی از 

کنون مرکز مسـتقلی در این زمینه  کانادا وجود دارد. در این دانشـگاه تا  دانشـگاه ها از جمله دانشـگاه تورنتو 

تأسـیس نشـده و پایان نامه های دکتری آموزش مهندسـی در دانشـکده های مهندسـی )مثل دانشـکده های 

که در طی چند  مهندسـی مکانیک، مهندسـی صنایع یا مهندسـی شـیمی( تعریف می شـوند. برآورد می شود 

کارشناسـی ارشـد و  که از عرضۀ مدارک تحصیالت تکمیلی آموزش مهندسـی می گذرد، چند صد رسـاله  دهه 

که بیشـتر این پژوهش ها در دانشـکده های سـنتی  دکتـری در زمینـۀ آمـوزش مهندسـی در جهـان دفاع شـده 

کننـده مـدارک آمـوزش مهندسـی در سـطح  کـز عرضـه  گرفتـه اسـت. بـه دنبـال افزایـش مرا مهندسـی صـورت 

یافـت.  افزایـش خواهـد  آمـوزش مهندسـی در سـال های پیـش رو  جهـان، تعـداد دانش آموختـگان دکتـری 

کشـورهای خاورمیانـه در دسـت نیسـت و  کارشناسـی ارشـد یـا دکتـری در  کارشناسـی،  گزارشـی از ارائـه مـدرک 

.)Abdulwahed, 2017( کشـور قطر تأسـیس مرکزی در زمینۀ آموزش مهندسـی را در دسـت اقدام دارد  فقط 

مهندسـی«  »آمـوزش  مـدرک  بـه  منتهـی  آموزش هـای  کننـده  ارائـه  کـز  مرا از  برخـی  اسـامی   1 جـدول  در 

ج منـدر از دانشـگاه های  تعـدادی  آمـوزش مهندسـی در  از وضعیـت  نیـز خالصـه ای  ادامـه  اسـت. در   آمـده 

.)Benson et al., 2010; EECR, 2017; Yoder, 2016; Katehi et al., 2004( در جدول 1 مرور شده است
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کز آموزش مهندسی در جهان جدول 1. نمونه هایی از دوره های آموزش مهندسی در مرا

کشورمؤسسه آموزشیمقطع تحصیلیعنوان دوره

آمریکادانشگاه پوردودکتریآموزش مهندسی

کوتاه مدت + دکتریآموزش مهندسی آمریکاویرجیناتکدوره 

کوتاه مدت + دکتریآموزش مهندسی و علوم کلمسون دوره  آمریکادانشگاه 

*STEM کیکارشناسی ارشد + دکتریآموزش کنتا آمریکادانشگاه 

آمریکالوئیزیانا تکدکتریآموزش مهندسی

آمریکادانشگاه تگزاس در ال پاسوکارشناسی ارشدآموزش مهندسی و رهبری

آمریکادانشگاه یوتادکتریآموزش مهندسی

آمریکادانشگاه آریزونادکتریآموزش مهندسی

کانادادانشگاه تورنتودکتری+کارشناسی ارشد آموزش مهندسی

سوئددانشگاه فناوری چالمرزدکتری پژوهش در آموزش مهندسی

سوئددانشگاه لینشوپینگ کارشناسی ارشدآموزش مهندسی

دانمارکدانشگاه آلبورگکارشناسی ارشد + دکتریآموزش مهندسی و علوم

کلمبیادکتری آموزش مهندسی کلمبیادانشگاه ملی 

مکزیکدانشگاه آمریکا پوئبالدکتری آموزش علوم، مهندسی و فناوری

مالزیدانشگاه فناوری کارشناسی ارشد + دکتریآموزش مهندسی

کبانگسان کارشناسی ارشد + دکتریآموزش مهندسی مالزیدانشگاه 

* Science, Technology, Engineering, Mathematics )STEM(

دانشـگاه پـوردو: دانشـکده »آمـوزش مهندسـی« دانشـگاه پـوردو اولیـن نهـاد آموزشـی در زمینـۀ »آموزش 
که در سـال 2004  مهندسـی« و همزمـان بـا آن دارای اولیـن برنامـۀ دکتـرای آموزش مهندسـی در جهان اسـت 
تأسـیس شـد. در این دانشـگاه سـعی بر آن اسـت تا رشـته »آموزش مهندسـی« به صورتی عملی و درخصوص 
مسـائل روز جامعـه ارائـه شـود. در حـال حاضـر، دانشـگاه پـوردو در رشـتۀ آمـوزش مهندسـی فقـط در مقطـع 
ایـن  زیـرا  دارد،  پذیـرش  مهندسـی  رشـته های  ارشـد  کارشناسـی  دوره  دانش آموختـگان  میـان  از  و  دکتـری 
کـه وجـود پیش زمینۀ قوی تئوری و پژوهشـی در زمینه های فنـی، موجب ارتقای  دانشـگاه بـر ایـن بـاور اسـت 
کاری بـرای آنان پس از اتمـام دوره دکتری خواهد  تـوان دانشـجویان در مقطـع دکتـری و افزایـش فرصت هـای 

 .)Purdue University, Accessed, 2016( شـد
دکتـری  شـامل  دوره  دو  در  مهندسـی«  »آمـوزش  ویرجیناتـک  دانشـگاه  در  ویرجیناتـک:  دانشـگاه 
تخصصـی و دوره آمـوزش آزاد ارائـه می شـود. برنامـۀ دکتـرای »آمـوزش مهندسـی« دانشـگاه ویرجیناتـک برای 
کارکنـان و  کـه بـه پژوهـش در حـوزۀ آمـوزش، مدیریـت آموزشـی، ارزیابـی  دانشـجویانی بـا زمینـۀ مهندسـی، 
امـور اداری دانشـگاه عالقه مندنـد، ارائـه می شـود. دورۀ دیگـر ایـن دانشـگاه به صـورت آمـوزش آزاد در آمـوزش 
مهندسـی اسـت. این دوره برای دانشـجویان دوره تحصیالت تکمیلی تمام رشـته های مهندسـی عالقه مند 
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کنـار واحدهـای  کوتاه مـدت هـر یـک از دانشـجویان در  بـه »آمـوزش مهندسـی« مناسـب اسـت. در ایـن دوره 
مربـوط بـه رشـتۀ مهندسـی تخصصـی خـود،  13 واحـد درسـی در زمینـۀ »آموزش مهندسـی« اخـذ و در پایان، 

 )Virginia Tech .University, Accessed, 2016( گذرانـدن ایـن دوره را دریافـت می کنـد گواهـی 
  STEM1کـی آمریـکا برنامـۀ آمـوزش مهندسـی بـا عنـوان دوره آمـوزش کنتا گـی: در دانشـگاه  کنتا دانشـگاه 
ایـن دانشـگاه  ارائـه می شـود. دروس دوره دکتـری در  ارشـد و دکتـرای تخصصـی  کارشناسـی  در دو مقطـع 
شـامل چهـار جـزء اصلـی اسـت: 1. دکتـرای میان رشـته ای علـوم آموزشـی بـا تمرکـز بـر روش شناسـی پژوهـش؛ 
4. دروس  STEM؛  آمـوزش  3. روش هـای  تربیتـی؛  علـوم  بـر  کیـد  تأ بـا   STEM آمـوزش  دروس  2. گذرانـدن 

.)University of Kentucky, Accessed, 2016( اختیـاری 
دانشگاه ایالتی یوتا: در دانشگاه ایالتی یوتا آموزش مهندسی در مقطع دکترای تخصصی ارائه می شود. 
کـه در درجه اول  تحصیـل در دوره دکتـری در آمـوزش مهندسـی در دانشـگاه یوتـا را افـرادی انتخـاب می کننـد 
کالج هـا و دانشـگاه ها یـا به دنبـال موقعیت های شـغلی  بـه دنبـال موقعیت هـای شـغلی تدریـس و پژوهـش در 
آمـوزش در صنعـت هسـتند. شـرط پذیـرش در دوره دکتـرای »آمـوزش مهندسـی« در  کارشـناس  به عنـوان 
کارشناسـی ارشـد در زمینـه مهندسـی )یـا  کارشناسـی یـا  دانشـگاه ایالتـی یوتـا داشـتن تحصیـالت در مقطـع 

.)Utah State University, Accessed, 2016( اسـت )STEM رشـته های مرتبـط بـا
بـر آمـوزش  بـا تمرکـز  کلمسـون برنامه هـای آمـوزش مهندسـی و علـوم  کلمسـون: در دانشـگاه  دانشـگاه 
گواهینامـه منجـر  کوتاه مـدت برگـزار و بـه اخـذ  کارگاه آموزشـی  STEM و در قالـب دو دورۀ دکتـرای تخصصـی و 

کارشناسـی در یکـی از رشـته های علـوم، فنـاوری، مهندسـی  می شـود. همـه دانشـجویان بـا حداقـل مـدرک 
و ریاضیـات )STEM( مجـاز بـه ارائـه درخواسـت خـود بـرای تحصیـل در دوره دکتـرای آمـوزش مهندسـی و 
کوتاه مـدت آمـوزش مهندسـی و علـوم نیز طیف وسـیعی از  گواهـی دوره  کلمسـون هسـتند.  علـوم در دانشـگاه 
دانشـجویان دانش آموخته در رشـته های STEM  از جمله نجوم، مهندسـی، ریاضیات، مهندسـی مکانیک 

.)Clemson University, Accessed, 2016(و فیزیـک را در بـر می گیـرد
ارائـه  دکتـری  مقطـع  در  مهندسـی  آمـوزش  رشـتۀ  آریزونـا  ایالتـی  دانشـگاه  در  آریزونـا:  ایالتـی  دانشـگاه 
معلـم  اسـتاد،  به عنـوان  بتواننـد  کـه  اسـت  متخصصـی  نیروهـای  تربیـت  دوره  ایـن  از  هـدف  می شـود. 
تـا  کـودک  )مهـد   12-K جملـه  از  مختلـف  آموزشـی  مقاطـع  از  گسـترده ای  طیـف  در  آمـوزش  کارشـناس  یـا 
دبیرسـتان(، دانشـگاه یـا صنعـت مشـغول بـه کار شـوند. بسـته بـه سـوژه مـد نظـر بـرای دوره دکتـری، افـراد بـا 
کننـد، امـا بـه  کارشناسـی ارشـد می تواننـد بـرای ایـن دوره اقـدام  کاردانـی تـا  سـطوح متفاوتـی از تحصیـالت از 
هـر حـال، پیش زمینـه تمـام ایـن مـوارد داشـتن زمینـه تحصیلـی در یکـی از رشـته های فنـی و مهندسـی اسـت 

.)Arizona State University, Accessed, 2016(

1- Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM)
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دانشـگاه ایالتـی لوئیزیاناتـک: در دانشـگاه ایالتـی لوئیزیاناتـک دوره آمـوزش مهندسـی در مقطـع دکتـری 
ارائـه می شـود. مهم تریـن دروس ارائـه شـده در ایـن دوره شـامل نظریه هـای آمـار احتمـال، قاعده مندسـازی 
شـناختی،  روانشناسـی  تحقیـق،  روش هـای  مهندسـی،  آمـوزش  مبانـی  مهندسـی،  مسـائل  راه حل هـای 

.)Louisiana Tech State University, Accessed, 2016( انگیـزش و نظریـه روانسـنجی پیشـرفته اسـت
دانشـگاه تگـزاس در ال پاسـو: دانشـگاه تگـزاس در ال پاسـو دورۀ آمـوزش مهندسـی را فقـط در مقطـع 
کارشناسـی ارشـد ارائـه می دهـد. درواقـع، ایـن دوره بـا هـدف آمـوزش مهندسـی و مدیریـت برگـزار می شـود. 
آمـوزش مهندسـی و مدیریـت، طراحـی در  از دروس مهندسـی و مدیریتـی ماننـد مبانـی  ایـن دوره تنوعـی 
آمـوزش جهانـی مهندسـی و آمـوزش بـه مدیـران، آمـوزش مهندسـی و روش هـای تحقیـق مدیریتـی، پژوهـش 

 .)Texas University El Paso, Accessed, 2016( در آمـوزش و مهندسـی و مدیریـت را دارد
کرسـی یونسـکو در »یادگیری  کنـون دارای  دانشـگاه آلبـورگ، دانمـارک: دانشـگاه آلبـورگ از سـال 2007 تـا 
کارشناسـی  مسـئله محور در آمـوزش مهندسـی« در دانشـکده مهندسـی و علـوم اسـت. از ایـن رو، یـک دوره 
ارشـد بـا عنـوان »یادگیـری مبتنـی بـر مشکل گشـایی« در مهندسـی و علـوم نیز راه اندازی شـده اسـت. به تازگی 
نیـز ایـن دانشـگاه یـک دوره دکتـری تخصصـی بـا هـدف آماده سـازی دانشـجویان دکتـرای بین المللـی بـرای 
کارهـای پژوهشـی، توسـعه ای و آمـوزش در مقاطـع تحصیـالت تکمیلـی در بخش هـای دولتـی  انجـام دادن 
کـرده اسـت. ایـن دوره دکتـری هـم به صـورت حضـوری و تمـام وقـت و هـم  و خصوصـی در ایـن رشـته ایجـاد 

.)Aalborg University Denmark, Accessed, 2016( به صـورت پاره وقـت و از راه دور برگـزار می شـود
آمـوزش  رشـته  در  پیشـگام  به عنـوان  مالـزی  تکنولـوژی  دانشـگاه   :)UTM( مالـزی  تکنولـوژی  دانشـگاه 
کشـور مالزی، دارای یک مرکز آموزش مهندسـی در جنوب آسیاسـت. در این دانشـگاه آموزش  مهندسـی در 
کارشناسـی ارشـد  گذراندن دوره  کارشناسـی ارشـد و دکترای تخصصی برگزار می شـود.  مهندسـی در دو دورۀ 
به صـورت تمـام وقـت 1 تـا 1/5 سـال و به صـورت پـاره وقـت 2 تـا 4 سـال زمـان می بـرد. دوره دکتـرای آمـوزش 
مهندسـی در ایـن مرکـز نیـز به صـورت مشـترک بـا همـکاری دانشـگاه آلبـورگ دانمـارک و با تبادل دانشـجو بین 
ایـن دو دانشـگاه برگـزار می شـود. ایـن دوره دکتـری بـرای حـدود 40 دانشـجو و بـا همـکاری دانشـکده های 

.)CEE, Accessed, 2016( مهندسـی و علـوم اجتماعـی ارائـه می شـود
کبانگسان مالزی  کبانگسان، مالزی: مرکز تحقیقات آموزش مهندسی در سال 2009 در دانشگاه  دانشگاه 
کارشناسـی ارشـد و دکتـری صـورت می گیـرد. ایـن  تأسـیس شـد. آمـوزش مهندسـی در ایـن دانشـگاه در دو دوره 
گذراندن 4 درس اجباری مرتبط با آموزش مهندسـی  دو دوره بیشـتر متمرکـز بـر پژوهـش و هـر دانشـجو ملزم بـه 

.)University of  Kebangsaan Malaysia, Accessed, 2016( و 6 واحد اختیاری از دانشـکده آموزش اسـت
کـه بیشـترین فراوانـی در  بـا مـرور برنامـه درسـی ارائـه شـده در دانشـگاه های یادشـده، مشـخص می شـود 
کارشناسـی ارشـد و دکتری اسـت )جدول 2(. برخی از این دروس طبیعت مهندسـی دارد و برخی  دوره های 

دیگـر علـوم تربیتی هسـتند.
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کز آموزش مهندسی در جهان جدول 2. دروس ارائه شده با فراوانی بیشتر در مرا

عنوان درسردیف

تاریخچه و فلسفه آموزش مهندسی1

جهانی شدن و مهندسی2

روش های آموزشی در مهندسی3

ارزشیابی در آموزش مهندسی4

روانشناسی تربیتی پیشرفته5

استفاده از فناوری و آموزش از راه دور6

مبانی یاددهی_ یادگیری7

برنامه ریزی درسی و طراحی دوره های آموزش مهندسی8

روش های تحقیق پیشرفته در آموزش مهندسی9

کشـورهای مختلـف  گسـترش سـریع راه انـدازی دوره هـای تحصیـالت تکمیلـی »آمـوزش مهندسـی« در 
کـه در سـطح جهـان در ایـن خصـوص احسـاس می شـود. آیـا ایـن ضـرورت در  نشـان دهنده ضرورتـی اسـت 
کنار معاونان آموزشـی  کـه در  کارشناسـان آموزش  کشـور مـا هـم وجـود دارد؟ بـرای بررسـی ایـن امـر وضعیت 
کشـور هسـتند، بـرای نمونـه مطالعـه  کـز آمـوزش مهندسـی  از ارکان اصلـی درگیـر بـا مسـئله آمـوزش در مرا

. شد

کشور ایران� 3 کارشناسان »آموزش مهندسی«   وضعیت 
کارشناسـان آمـوزش هسـتند.  کـه به طـور مسـتقیم بـا مسـائل آمـوزش مهندسـی درگیرنـد،  گروه هایـی  یکـی از 
واحدهـای  در  و  کشـور  مهندسـی  عالـی  آمـوزش  کـز  مرا در  آمـوزش  مسـئوالن  و  کارشناسـان  وظایـف  ح  شـر
دوره  آمـوزش  کارشناسـان  وظایـف  ح  شـر مثـال،  بـرای  دارد.  زیـادی  کات  اشـترا تنـوع،  وجـود  بـا  صنعتـی، 

زیـر اسـت: ح  بـه شـر تهـران  کارشناسـی و تحصیـالت تکمیلـی در پردیـس دانشـکده های فنـی دانشـگاه 
تنظیم برنامه هفتگی دانشجویان؛ _
تنظیم برنامه امتحانی دانشجویان؛ _
اطالع رسانی برنامه هفتگی و امتحانی به استادان و دانشجویان؛ _
ورود اطالعات دروس ارائه شده در هر ترم در سیستم جامع آموزشی دانشگاه؛ _
انجام دادن ثبت نام، حذف و اضافه و حذف اضطراری دروس دانشجویان؛  _
امور مربوط به آزمون جامع دانشجویان دکتری؛ _
امور مربوط به دفاعیه ها )کارشناسی ارشد، دکتری و پروپوزال دکتری(؛ _
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بـه  _ کارآمـوزی و معرفـی  بـرای میهمـان شـدن دانشـجویان،  امـور اداری از جملـه صـدور معرفینامـه 
پایان نامـه؛ درخصـوص  اطالعـات  اخـذ  بـرای  صنعـت 

امور حق التحقیق و حق التدریس استادان؛ _
دبیری جلسات؛ _
مکاتبات اداری دانشجویان از طریق اتوماسیون؛ _
غ التحصیل. _ تطبیق واحد دانشحویان فار

آمـوزش مهندسـی پیشـرو در  کـز  آمـوزش در مرا کارشناسـان  ح وظایـف  بـا شـر مقایسـه فهرسـت مذکـور 
کارشناسـان آمـوزش  ح وظایـف  کـه جـای آن در شـر دنیـا، زمینه هـای دیگـری از فعالیـت را به دسـت می دهـد 

کار ارزشـیابی، برنامه ریـزی و مدیریـت آموزشـی. کشـورمان خالـی اسـت، از جملـه آشـنایی بـا سـاز و 
کاهـش  به تدریـج  مهندسـی  رشـته های  در  تحصیـل  بـه  کشـور  دانش آمـوزان  اقبـال  کـه  شـرایطی  در 
گریـز از پدیـده صندلی هـای خالـی، مصمـم بـه ارتقـای  می یابـد، دانشـگاه ها بـرای جـذب دانشـجویان بهتـر و 
برنامه هـای  ارزشـیابی  امـروز،  کیفیـت در دنیـای  ارائـه شـده هسـتند. معیـار سـنجش  کیفیـت آموزش هـای 
مهندسـی  آمـوزش  ارزشـیابی  مؤسسـه  تأسـیس  دنبـال  بـه  و  اخیـر  سـال های  در  اسـت.  مهندسـی  آمـوزش 
اسـت.  انجـام شـده  آمـوزش مهندسـی چنـد دانشـگاه  برنامه هـای  ارزیابـی درونـی   ،)IAIEE, 2019( ایـران 
کافـی از فراینـد ارزشـیابی  کـه در طـی ایـن فراینـد مشـاهده شـده، نبـود شـناخت  از مهم تریـن چالش هایـی 
کز  کارشناسـان آمـوزش بـوده اسـت. نظـر بـه آنکـه فراینـد ارزشـیابی امـری دایمـی اسـت و مرا توسـط مدیـران و 
کارشناسـان  کـه  ارائـه شـده باشـند، در صورتـی  کیفیـت آموزش هـای  ارتقـای  بایـد همـواره در پـی  آموزشـی 
کز آموزشـی فرایند ارزشـیابی  آمـوزش در زمینـۀ ارزشـیابی برنامه هـا آمـوزش دیـده باشـند، بـا تغییر مدیریت مرا

دچـار وقفـه نخواهـد شـد.  
کارشناسـان آمـوزش  گاهـی از روش هـای برنامه ریـزی و مدیریـت آموزشـی نیـز جـزو نیازهـای حرفـه ای  آ
نظـر  زیـر  آموزشـی  گروه هـای  و  دانشـکده ها  آموزشـی  امـور  کلیـه  ایـران  مهندسـی  آمـوزش  کـز  مرا در  اسـت. 
تهـران صـورت  فنـی دانشـگاه  کـه در دانشـکدۀ  بررسـی محـدود،  یـک  انجـام می شـود. در  آموزشـی  معـاون 
کـه معـاون آموزشـی دانشـکده ها اغلـب از میـان اسـتادان جـوان و بـا تجربـه آموزشـی  گرفـت، مشـخص شـد 
کسـب می کننـد و بـا امـور آموزشـی آشـنا  گـذر زمـان به تدریـج تجربـه  محـدود انتخـاب می شـود. ایـن افـراد بـا 
کافـی پیـدا می کننـد، به دلیـل  کـه آنهـا درخصـوص مسـائل آموزشـی تسـلط  می شـوند، ولـی متأسـفانه، زمانـی 
کارشـناس  پایان یافتن دورۀ معاونت آنها، این پسـت به نفر بعدی سـپرده می شـود. در چنین شـرایطی یک 
آموزش دیـده و خبـره می توانـد بـا انتقـال تجربه هـا و دسـتاوردهای معـاون آمـوزش قبلـی بـه معـاون بعـدی، 
آمـوزش  یـک  در  اینکـه،  خالصـه  کنـد.  حفـظ  را  دانشـکده  یـا  گـروه  آموزشـی  مدیریـت  و  برنامه ریـزی  ثبـات 
ح وظایـف آموزشـی موجـود، قابلیت هـای  مهندسـی مـدرن مسـئوالن آمـوزش بایـد عـالوه بـر انجـام دادن شـر

دیگـری از جملـه توانایی هـای زیـر را نیـز داشـته باشـند:
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مشارکت در ارزشیابی برنامه های آموزشی؛  _
کیفیت برنامه آموزشی؛  _ کمک به ارتقای 
مشارکت در برنامه ریزی آموزشی؛ _
توسعۀ مهارت های آموزشی استادان و دستیاران آموزشی؛ _
مستندسازی صحیح و علمی فرایند و داده های آموزش. _

کشور� 4 کارشناسان آموزش مهندسی  نیازهای 
کـز آمـوزش مهندسـی و صنعـت  کارشناسـان آمـوزش مشـغول بـه خدمـت در مرا گاهـی از نیازهـای حرفـه ای  آ
از  نظرسـنجی  یـک  منظـور،  بدیـن  آنهاسـت.  حرفـه ای  ارتقـای  بـرای  برنامه ریـزی  در  قـدم  اولیـن  کشـور 
آمـوزش عالـی و  گروه هـای مهندسـی دانشـگاه ها و مؤسسـات  و  آموزشـی در دانشـکده ها  امـور  کارشناسـان 
کارشناسـان  کشـور به عمـل آمـد. در ایـن خصـوص، پرسشـنامه طراحـی شـده در اختیـار  واحدهـای صنعتـی 
صنعتـی  دانشـگاه  تهـران،  دانشـگاه  جملـه  از  مختلـف  دانشـگاه های  مهندسـی  دانشـکده های  آمـوزش 
کرمـان،  باهنـر  شـهید  دانشـگاه  تبریـز،  سـهند  صنعتـی  دانشـگاه  اصفهـان،  صنعتـی  دانشـگاه  امیرکبیـر، 
دانشـگاه صنعتـی ارومیـه، دانشـگاه صنعتـی شـاهرود، پژوهشـگاه بین المللـی زلزله شناسـی و مهندسـی زلزلـه 
نیـرو  وزارت  زیرمجموعـه  و شـرکت های  اسـتان های مختلـف  نظـام مهندسـی معـدن  و همچنیـن سـازمان 
گـروه صنعتـی مپنـا شـامل شـرکت های مهندسـی و سـاخت پـره توربیـن مپنـا )پرتـو(، شـرکت مهندسـی  ماننـد 
کنتـرل مپنـا )مکـو(، شـرکت سـاخت تجهیـزات سـپاهان، شـرکت مهندسـی و سـاخت توربین  و سـاخت بـرق و 
مپنـا )تـوگا(، شـرکت مهندسـی و پشـتیبانی نیروگاهـی البـرز توربیـن و شـرکت مهندسـی و سـاخت ژنراتـور مپنـا 
کارشناسـان آموزش  گرفـت. پـس از بررسـی برگه هـای نظرسـنجی تکمیـل شـده توسـط 73 نفـر از  )پـارس( قـرار 

شـاغل در دانشـگاه و صنعـت، نتایـج زیـر به دسـت آمـد )شـکل 1(: 
کارشناسان آموزش زن هستند؛ _ بیش از نیمی از 
کارشناسان آموزش در رده سنی 30 تا 40 سال قرار دارند؛ _ بیشتر 
کارشناسی ارشد دارند؛ _ کارشناسی یا  کارشناسان آموزش مدرک  بیشتر 
کارشناسان آموزش با فعالیت حرفه ای آنها مرتبط نیست؛ _ مدرک تحصیلی اغلب 
کارشناسان آموزش قراردادی است؛ _ نوع استخدام بیش از نیمی از 
کار می کنند. _ کارشناسان آموزش به صورت تمام وقت  بیشتر 
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 جنسیت )الف(

 
 رده سنی )ب(

 
 تحصیالت )پ(

 
کار )ت(  سابقه 

 
 نوع استخدام )ث(

 
کار )ج(  نوع 

 ل در دانشگاه و صنعتغکارشناس آموزش شا 37از نتایج نظرسنجی . 1شکل 

 
در های خاص آموزشی بود.  به گذراندن دوره نجی میزان نیاز کارشناسان آموزشهای مطرح شده در این نظرس از پرسشیکی    

، کنترل (%56) ریزی ، برنامه(%55) مدیریت دست آمد: به بدین شرحپیشنهادی دوره آموزشی  6گذراندن  به نیاز این بررسی،
 بیشترین نیاز مشخص شد که ،ترتیب بدین(. 51%) ارزیابی آموزشی و (21%) ، ریاضیات(62%) ، کامپیوتر(66%) کیفیت

  است.ریزی و ارزیابی آموزشی  مدیریت، برنامه در زمینۀی های دوره گذراندن کارشناسان آموزش
 زیادبسیار  تحصیلی آنها رشته، مشخص شد که تنوع نظرسنجی اعضای جامعه آماری از نفر 37های تحصیلی  با بررسی رشته   
، عهده دارندر را بمهندسی آموزش  مسئولیتکشور  یا صنایع ها ترین دانشگاه که در مهم ،افرادو درصد بسیار زیادی از این  تاس

رشتۀ  51اعضای جامعه آماری در  از نفر 37نشان داد که  ها بررسی(. 7)جدول  ندارندآموزش مهندسی  تبط باتحصیالت مر
 .اند کردهمختلف تحصیل 

 در دانشگاه و صنعت مهندسی کارشناس آموزشاز نفر  37تحصیلی ۀ پیشین .7جدول 

%۵۲ %۴۸ 
 زن

 مرد

٪۸ 

٪۵۳ 

٪۳۲ 

٪۶ 
۱٪ ۲۰-۳۰

۳۰-۴۰

۴۰-۵۰

۵۰-۶۰

۲% 

%۳ 

%۴1 
%۴۴ 

 دیپلم  %1۰
 کاردانی 
 کارشناسی 
  کارشناسی ارشد

 دکترا

%۳۴ 

%۲۰ 
%1۷ 

%1۵ 

%1۲ 

 ۵تا  1 ۲%

 1۰تا  ۵

 1۵تا  1۰

 ۲۰تا  1۵

 ۲۵تا  ۲۰

 ۲۵بیش از 

۳۸% 

۳% 
۵۹% 

 رسمی

 پیمانی

 قراردادی

%۹۸ 
 تمام وقت %۲

 پاره وقت

کارشناس آموزش شاغل در دانشگاه و صنعت شکل 1. نتایج نظرسنجی از 73 

گذرانـدن  بـه  آمـوزش  کارشناسـان  نیـاز  میـزان  نظرسـنجی  ایـن  در  شـده  ح  مطـر پرسـش های  از  یکـی 
ح  دوره هـای خـاص آموزشـی بـود. در ایـن بررسـی، نیـاز به گذرانـدن 6 دوره آموزشـی پیشـنهادی بدیـن شـر
ریاضیـات   ،)%21( کامپیوتـر   ،)%26( کیفیـت  کنتـرل   ،)%56( برنامه ریـزی   ،)%55( مدیریـت  آمـد:  به دسـت 
گذراندن  کارشناسـان آموزش  که بیشـترین نیاز  )10%( و ارزیابی آموزشـی )50%(. بدین ترتیب، مشـخص شـد 

دوره هایـی در زمینـۀ مدیریـت، برنامه ریـزی و ارزیابـی آموزشـی اسـت. 
کـه تنـوع  بـا بررسـی رشـته های تحصیلـی 73 نفـر از اعضـای جامعـه آمـاری نظرسـنجی، مشـخص شـد 
کـه در مهم تریـن دانشـگاه ها یـا  رشـته تحصیلـی آنهـا بسـیار زیـاد اسـت و درصـد بسـیار زیـادی از ایـن افـراد، 
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کشـور مسـئولیت آمـوزش مهندسـی را بـر عهـده دارنـد، تحصیـالت مرتبط بـا آموزش مهندسـی ندارند  صنایـع 
کرده اند. که 73 نفر از اعضای جامعه آماری در 50 رشـتۀ مختلف تحصیل  )جدول 3(. بررسـی ها نشـان داد 

کارشناس آموزش مهندسی در دانشگاه و صنعت جدول 3. پیشینۀ تحصیلی 73 نفر از 

رشتهگروه آموزشی

علوم تربیتی
تکنولوژی آموزشی، علوم تربیتی، مدیریت آموزشی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، آموزش و بهسازی 

منابع انسانی

مدیریت
مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت، مدیریت بازرگانی، مدیریت اجرایی، مدیریت 

کارآفرینی، مدیریت مالی  خانواده، مدیریت صنعتی، مدیریت فرهنگی، مدیریت 

علوم انسانی
کارآفرینی، زبان و ادبیات  ارتباطات اجتماعی، اقتصاد، حسابداری، روابط بین الملل، روانشناسی، 

فارسی، مترجمی زبان، آموزش زبان انگلیسی، انگلیسی، فرهنگ و زبان های باستان

علوم پایه
کتشافی،  کاربردی، بیوتکنولوژی، ژئوشیمی ا کاربردی، زمین شناسی اقتصادی، شیمی  ریاضی 

گیاهان دارویی، ژئومورفولوژی، شیمی تجزیه،  پترولوژی، زمین شناسی، تکتونیک،  زیست شناسی، 
جغرافیای طبیعی

مهندسی
کامپیوتر، معدن، شیمی، صنایع، عمران، فناوری اطالعات،کشاورزی،  مهندسی معماری، مکانیک، 

متالورژی، هوش مصنوعی و سایر رشته ها

کارشناسی ارشد »آموزش مهندسی«  گذراندن دوره  گرفته، میزان تمایل افراد به  در نظرسنجی صورت 
کنندگان در نظرسـنجی ضرورت آن را »خیلی زیاد«  و »زیاد« ارزیابی  که بیش از 60% شـرکت  نیز پرسـیده شـد 

کردند )شکل 2(. 

کارشناسی ارشد آموزش مهندسی گذراندن دوره  شکل 2 . میزان تمایل افراد به 

کـز  کـز دانشـگاهی آمـوزش مهندسـی و مرا کارشناسـان آمـوزش در مرا جمع بنـدی نتایـج نظرسـنجی از 
کارشناسـان آمـوزش  کـه مـدارک تحصیلـی اغلـب  صنعتـی و مصاحبـه حضـوری بـا تعـدادی از آنهـا، نشـان داد 
کسـب تخصـص در زمینۀ  کارشناسـان آموزش  رابطـه معنـاداری بـا آمـوزش مهندسـی نـدارد. دیگـر آنکـه اغلب 
کارشناسـان  گـر  ا کـه  از ضرورت هـای حرفـه خـود می داننـد. همچنیـن مشـخص شـد  را  آمـوزش مهندسـی 
تـا  را می تـوان  آنهـا  ح وظایـف  برخـوردار شـوند، دامنـه شـر از مهارت هـای حرفـه ای الزم  آمـوزش مهندسـی 
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گسـترش داد. سـطح شـاغالن مشـابه در دانشـگاه های برتـر دنیـا 

کشور� 5 زیرساخت های آموزشی موجود در 
قـدم مهـم دیگـر در هـر برنامه ریـزی آموزشـی، بررسـی زیرسـاخت ها و امکانـات آموزشـی موجـود بـرای برگـزاری 
علـوم  گروه هـای  در  آمـوزش  مختلـف  زمینه هـای  در  مختلفـی  تحصیلـی  رشـته های  کنـون  ا هـم  اسـت.  آن 
رشـته  ایجـاد  بـرای  کشـور  در  موجـود  پتانسـیل های  بررسـی  به منظـور  می شـود.  ارائـه  مدیریـت  و  انسـانی 
»آمـوزش مهندسـی«، ابتـدا رشـته های مرتبـط بـا مسـئله آمـوزش شناسـایی و سـرفصل برنامه هـای درسـی 
کـه در جـدول  کارشناسـی ارشـد در زمینـۀ آمـوزش اسـت  آنهـا بررسـی شـد. حاصـل ایـن بررسـی ها شـش دوره 

شـده اند. فهرسـت   4
جدول 4. برنامه های درسی موجود در زمینه آموزش در نظام آموزش عالی ایران

آخرین سال تصویبمقطع تحصیلیعنوان دورهردیف

1393کارشناسی ارشدبرنامه ریزی درسی1

1392کارشناسی ارشدارزشیابی آموزشی2

1382کارشناسی ارشدآموزش و بهسازی3

1373کارشناسی ارشدتحقیقات آموزشی4

1372کارشناسی ارشدمدیریت آموزشی5

1369کارشناسی ارشدبرنامه ریزی آموزشی6

ج  کارشناسـی ارشـد مندر با بررسـی سـرفصل و محتوای درس های موجود، در برنامه درسـی شـش دورۀ 
در جـدول 4، مهم تریـن دروس عرضـه شـده در زمینـه آمـوزش این برنامه ها مشـخص شـد )جدول 5(.

جدول 5. مهم ترین دروس عرضه شده در نظام آموزش عالی ایران مرتبط با آموزش

عنوان دورهتعداد واحدعنوان درسردیف

ارزشیابی آموزشی3روش های پیشرفته تحقیق در علوم تربیتی1

ارزشیابی آموزشی3روش های آماری چند متغیره2

کیفیت در نظام های آموزشی3 ارزشیابی آموزشی2مدیریت 

ارزشیابی آموزشی2مدل ها و نظریه های ارزشیابی4

آموزش و بهسازی منابع انسانی2ارزشیابی دوره های آموزشی5

کشورهای پیشرفته6 آموزش و بهسازی منابع انسانی2آموزش و بهسازی منابع انسانی در 

برنامه ریزی آموزشی2اصول برنامه ریزی آموزشی و درسی7

کید بر برنامه درسی8 برنامه ریزی درسی2سیاستگذاری آموزشی با تأ
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ادامه جدول 5

برنامه ریزی درسی2مبانی روانشناختی و اجتماعی در برنامه درسی9

برنامه ریزی درسی2نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس10

برنامه ریزی درسی2کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در برنامه درسی11

تحقیقات آموزشی2روش های ارزیابی آموزشی12

تحقیقات آموزشی2روانشناسی تربیتی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی13

مدیریت آموزشی3اصول مدیریت آموزشی14

مدیریت آموزشی2رفتار و روابط انسانی در سازمان های آموزشی15

مدیریت آموزشی3نظارت و راهنمایی آموزشی16

کارشناسـان  نیازهـای  تعییـن  و  نظرسـنجی  جهـان،  در  مهندسـی  آمـوزش  وضعیـت  بررسـی  به دنبـال 
کشـور عرضه می شـود، ضرورت  که در زمینۀ آموزش در نظام آموزش عالی  کشـور و بررسـی دوره هایی  آموزش 

طراحـی و راه انـدازی دورۀ مسـتقل »کارشناسـی ارشـد آمـوزش مهندسـی« تأییـد شـد. 

کارشناسی ارشد آموزش مهندسی� 6 برنامۀ 
گـذارده و به همراه  در سـال های آغازیـن قـرن میـالدی حاضـر، آمـوزش مهندسـی تحوالت زیادی را پشـت سـر 
ایـن تغییـرات، همگرایـی بسـیار زیـادی در نحـوه ارائـه آمـوزش مهندسـی در سـطح بین المللـی ایجـاد شـده 
مهندسـی  آمـوزش  برنامه هـای  ارزشـیابی  و  ارائـه  بـرای  یکنواختـی  بیـش  و  کـم  ک هـای  مال امـروزه،  اسـت. 
آمـوزش  بـر توسـعه حرفـه ای دسـت اندرکاران  ک هـا  ایـن مال از  یکـی  کـه در  آمـده  به وجـود  در سـطح جهـان 
کیـد شـده  کارکنـان اداری امـور آموزشـی تأ مهندسـی، اعـم از اعضـای هیئـت علمـی، دسـتیاران آموزشـی و 
کوتاه مـدت و تحصیـالت تکمیلـی منتهـی به مدرک به طور مسـتقل در  اسـت. در همیـن خصـوص، دوره هـای 

کـز آمـوزش مهندسـی پیشـرو دنیـا راه انـدازی شـده اسـت. بسـیاری از مرا
کشـور و برگزاری دوره هـای بازآموزی متعدد  کـز آموزش عالی  گسـترش آمـوزش مهندسـی در مرا بـه دنبـال 
سـاماندهی،  برنامه ریـزی،  توانایـی  بـا  متخصصانـی  تربیـت  ضـرورت  صنعتـی،  کـز  مرا در  مهندسـان  بـرای 
کیفیـت این گونـه برنامه هـای آمـوزش مهندسـی بیـش از پیـش احسـاس می شـود.  کنتـرل  نظـارت بـر اجـرا و 
ضمـن  آموزشـی،  مدیریـت  و  آمـوزش  نویـن  اصـول  از  گاهـی  آ به دلیـل  دوره هایـی  چنیـن  دانش آموختـگان 
کشـور را تسـهیل خواهند سـاخت.  تسـهیل فرایند یاددهی و یادگیری، ارتقای برنامه های آموزش مهندسـی 
کارکنان  کارآمد بین دانشـجویان، اعضای هیئت علمی،  کننده ای  کارشناسـان به عنوان رابط و تسـهیل  این 

کـرد. اداری و مرکـز آموزشـی عمـل خواهنـد 
کارآزمـوده و دارای صالحیـت  کارشناسـان  کارشناسـی ارشـد آمـوزش مهندسـی تربیـت  کلـی رشـته  هـدف 
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کشـور اسـت. دانش آموختـۀ ایـن دوره به توانایی هـای زیر  کـز آمـوزش مهندسـی  در امـر آمـوزش و مـورد نیـاز مرا
دسـت خواهـد یافت:

آشنایی با روش های نوین یاددهی و یادگیری در آموزش مهندسی؛. 1
کز آموزش مهندسی؛. 2 برنامه ریزی و نظارت بر اجرای بایسته فعالیت های آموزشی در مرا
کادر فنی در صنعت؛. 3 کز آموزش مهندسی و  کادر آموزشی و اداری مرا برنامه ریزی به منظور توانمندسازی 
کمـک بـه تنظیـم برنامه هـای آموزشـی جدیـد و نوآورانـه با توجه به اسـتانداردهای بین المللـی و نیازهای . 4

ملی؛
کیفیت و ارزشیابی برنامه های آموزش مهندسی؛. 5 کنترل  مشارکت در 
مستندسازی و ارزیابی داده ها و اطالعات آموزشی؛. 6
کادر اداری و نهـاد . 7 برقـراری رابطـۀ مؤثـر بیـن طرف هـای ذی نفـع )دانشـجویان، اعضـای هیئـت علمـی، 

آموزشـی(. 
کارشناسـی ارشـد نیـروی انسـانی مـورد نیـاز نظام هـای آمـوزش علـوم و مهندسـی  در ایـن دوره در سـطح 
کشـور در نهادهـای آموزشـی دانشـگاهی و صنعتـی تربیـت می شـود . دانش آموختـگان ایـن دوره می تواننـد 
به عنـوان »کارشـناس آمـوزش مهندسـی« در نظام هـای آمـوزش عالـی و بخش هـای صنعتـی، امـور مربـوط بـه 
برنامه ریـزی، سـاماندهی، هدایـت اجـرا، ارزیابی و مستندسـازی برنامه های آموزشـی دانشـجویان مهندسـی 
کـز آمـوزش  و  مهندسـان را انجـام دهنـد. دانش آموختـگان ایـن دوره می تواننـد مسـئولیت های زیـر را در مرا

کـز صنعتـی بـر عهـده بگیرنـد: مهندسـی و ادارات آمـوزش مرا
برنامه ریزی آموزش مهندسی در دانشگاه و صنعت؛ _
ساماندهی، مدیریت و نظارت بر اجرای بایسته برنامه های آموزش مهندسی؛ _
طراحی، ساماندهی و برگزاری دوره های بازآموزی برای صنعت؛ _
مستندسازی و مدیریت اطالعات آموزش مهندسی؛ _
کیفیت برنامه های آموزش مهندسی. _ کنترل 

بـه  مربـوط  فعالیت هـای  در  اشـتغال  بـرای  انسـانی  نیـروی  تربیـت  کـه  دوره،  ایـن  هـدف  بـه  توجـه  بـا 
کشـور )دانشـگاه ها  امـر »آمـوزش مهندسـی« در نظـام آموزشـی  کیفیـت  ارتقـای  برنامه ریـزی، سـاماندهی و 
کارایـی  علـوم  و  مهندسـی  مختلـف  رشـته های  کارشناسـی  دوره هـای  دانش آموختـگان  اسـت،  صنایـع(  و 
گرفته شـده برای آزمـون ورودی این  بیشـتری در ایـن دوره خواهنـد داشـت. مـواد و ضرایـب امتحانـی در نظـر 

از: عبارت انـد  دوره 
ریاضیات مهندسی )ضریب 3( _
زبان تخصصی مهندسی )ضریب 2( _
کامپیوتر )ضریب 1(  _ مبانی برنامه نویسی 
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کارشناسـی ارشـد  »آمـوزش مهندسـی« شـامل 32 واحـد اسـت )12 واحـد دروس  برنامـه درسـی دوره 
پیشـینۀ  بـه  بسـته  دوره،  ایـن  دانشـجویان  پایان نامـه(.  واحـد   6 و  اختیـاری  دروس  واحـد   14 تخصصـی، 
تحصیلـی، صفـر تـا 12 واحـد دروس جبرانـی را می گذرانند. عناوین و مشـخصات دروس این دوره به ترتیب در 
ج در ایـن جـداول  جدول هـای 6، 7 و 8 آمـده اسـت. بـرای همـۀ دروس جبرانـی، تخصصـی و اختیـاری منـدر
کامل  سـرفصل های یکنواختی تهیه شـد. یک نمونه از این سـرفصل ها در جدول 9 ارائه شـده اسـت. نسـخۀ 
کارشناسـی ارشـد آمـوزش مهندسـی از وبـگاه مؤسسـه پژوهـش و برنامه ریـزی آمـوزش عالـی  برنامـۀ مصـوب 

قابـل دسترسـی اسـت.

کارشناسی ارشد آموزش مهندسی* جدول 6. درس های جبرانی دورۀ 

نام درسکد درس
ساعتتعداد واحد

جمععملینظریجمععملینظری

48-348-3روانشناسی تربیتی1

32-232-2روش های آماری2

48-348-3روانشناسی عمومی3

32-332-2مقدمات مدیریت آموزشی4

48-348-3مقدمات روش تحقیق5

48-348-3اقتصاد آموزش و پرورش6

48-348-3جامعه شناسی آموزش و پرورش7

48-348-3فلسفه آموزش و پرورش8

32-232-2مبانی ارتباط انسانی9

48-348-3مقدمات تکنولوژی آموزشی10

48-348-3مقدمات مشاوره و راهنمایی11

48-348-3روانشناسی تربیتی12

کاربرد رسانه های جمعی 13 32-232-2تئوری و 

560-35560-35مجموع

کثر 12 واحد است. * تعداد واحد جبرانی این دوره با توجه به پیشینۀ آموزشی دانشجویان، برابر صفر تا حدا
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کارشناسی ارشد آموزش مهندسی جدول 7. درس های تخصصی دورۀ 

نام درسکد درس
پیشنیازساعتتعداد واحد

)کد درس( جمععملینظریجمععملینظری

-32-232-2مدیریت در آموزش مهندسی1

-32-232-2ارزشیابی در آموزش مهندسی2

-32-232-2برنامه ریزی در آموزش مهندسی3

-32-232-2یاددهی-یادگیری در مهندسی4

32-232-2آموزش برخط در مهندسی5

32-232-2سمینار6

1212192192مجموع

کارشناسی ارشد آموزش مهندسی* جدول 8. درس های اختیاری دورۀ 

نام درسکد درس
پیشنیازساعتتعداد واحد

)کد درس( جمععملینظریجمععملینظری

-48-348-3فناوری اطالعات1

-48-348-3نظریه های سازمان و مدیریت2

-213323264روش تحقیق3

-48-348-3مدیریت خدمات4

-48-348-3مدیریت ارتباط با مشتریان5

کیفیت در آموزش6 -48-348-3مدیریت 

-48-348-3سیستم های اطالعات مدیریت7

-48-348-3اخالق و ضوابط مهندسی8

-48-348-3تاریخچه و فلسفه آموزش مهندسی9

10
کاربردهای  تعامل انسان و رایانه و 

آن در آموزش مهندسی
3-348-48-

-48-348-3فلسفه علم11

-48-348-3آمار آموزشی12

3513656032592مجموع

* تعداد واحد اختیاری برای دوره 12 واحد است.
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کارشناسی ارشد آموزش مهندسی جدول 9. یک نمونه سرفصل درس تهیه شده برای دورۀ 

نام فارسی درس: ارزشیابی آموزش مهندسی

Engineering Education Accreditation :نام انگلیسی درس

تعداد واحد: 2   نوع واحد: 2 واحد نظری

نوع درس: تخصصی پیشنیاز: ندارد   آموزش تکمیلی: ندارد 

هدف درس:
آشنایی با مفاهیم اساسی و روش های رایج  ارزشیابی یک درس و برنامه آموزشی _ 
آشنایی با روش های ارزشیابی درونی و برونی آموزش مهندسی_ 
گاهی از وضعیت ارزشیابی آموزش مهندسی در ایران_  آ
گروه ارزیابی درونی و برونی آموزش مهندسی_  کسب توانایی الزم برای مشارکت فعال در یک 

سرفصل درس: 48 ساعت نظری 

گستره ارزشیابی برنامه های آموزشی. 1 مفهوم و 
ضرورت و چگونگی ارزشیابی برنامه درسی در نظام های آموزشی. 2
تحوالت ارزشیابی برنامه درسی در جهان. 3
تحوالت ارزشیابی برنامه درسی در ایران. 4
مبانی نظری ارزشیابی برنامه درسی. 5
رویکردهای عمده در ارزشیابی برنامه درسی. 6
مراحل اساسی ارزیابی درونی و برونی برنامه درسی. 7
ح ارزشیابی برنامه درسی. 8 چگونگی و اصول تهیه طر
الگوهای ارزشیابی برنامه درسی مهندسی. 9

الگوی معیارهای مهندسی EC2000( 2000( برای ارزشیابی آموزش مهندسی. 10
ح های نمونه ارزشیابی برنامه درسی آموزش مهندسی ایران. 11 معرفی و نقد طر

ح های ارزشیابی آموزش مهندسی. 12 تدوین و اجرای طر
کاربرد اندازه گیری در ارزشیابی )سنجش توانایی و قضاوت درباره فعالیت ها(. 13
کیفی در ارزشیابی. 14 روش های 
تحلیل و تفسیر داده های ارزشیابی . 15
آینده ارزشیابی برنامه درسی  در ایران و جهان. 16

ارزشیابی

ارزشیابی 
مستمر

پروژهآزمون نهاییمیان ترم

داردنوشتاری/ عملکردیندارددارد

منابع:

بازرگان، عباس )1392(. ارزشیابی آموزشی )چاپ دوازدهم(. انتشارات سمت._ 
معماریان حسین )1391(. نوآوری در آموزش مهندسی. انتشارات دانشگاه تهران، 439 صفحه._ 
ح هــا و برنامه هــای آموزشــی بــرای توســعه. ترجمــه خدایــار ابیلــی، مؤسســه _  بــوال، اچ، اس. )1376(. ارزشــیابی طر

بزرگســاالن. در  آمــوزش  بین المللــی روش هــای 
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کرسـی یونسـکو در آموزش مهندسـی  کارشناسـی ارشـد آموزش مهندسـی، طراحی شـده در  برنامۀ دوره 
شـورای   323 جلسـۀ  در  فنـی،  دانشـکده های  پردیـس  آموزشـی  شـورای  تأییـد  از  پـس   ،)UCEE, 2019(
خ 1396/3/21 تصویـب و بـرای طـی مراحـل  گسـترش و نظـارت آمـوزش دانشـگاه تهـران مـور برنامه ریـزی، 
کارشناسـی ارشـد آموزش مهندسـی در تاریخ  بعدی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسـال شـد. برنامۀ 
)IRPHE, 2019( 1397/5/10 در شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب 

و مجوز اجرای آن به دانشـگاه تهران ابالغ شـد. اولین دورۀ »کارشناسـی ارشـد آموزش مهندسـی« در مهر ماه 
1398 در دانشـکدۀ علوم مهندسـی پردیس دانشـکده های فنی دانشـگاه تهران آغاز شد. 

نتایج
صدهـا مرکـز آموزشـی بـا بیـش از یـک میلیـون دانشـجوی فنـی و مهندسـی و بیشـتر از 10 هـزار عضـو هیـأت 
کـرده اسـت. متأسـفانه، توجـه  کشـور ایـران را بـه یکـی از قطب هـای آمـوزش مهندسـی جهـان تبدیـل  علمـی، 
بـرای  راهـکار  ارائـه  و  بررسـی  و همچنیـن  ایـن مجموعـه  ترویـج دسـتاوردهای  و  بـرای شناسـایی  ملموسـی 
گرفتـه، بیشـتر فـردی  گـر اقدامـی نیـز در ایـن خصـوص صـورت  چالش هـای موجـود آن صـورت نگرفتـه اسـت؛ ا
کشـورهای پیشـرفته بـه ایجـاد دوره هـای تحصیـالت تکمیلـی،  کنـده بـوده اسـت. نیازهـای مشـابه در  و پرا
کـه به طـور معمـول در دانشـکده های مهندسـی برگزار می شـود.  خـاص آمـوزش مهندسـی، منجـر شـده اسـت 
برنامـۀ آموزشـی جدیـد »کارشناسـی ارشـد آمـوزش مهندسـی« حاصـل بیـش از 4 سـال پژوهـش، برنامه ریـزی 
و پیگیـری بـرای اجرایـی شـدن آن بـوده اسـت. بـا راه انـدازی این دوره، به تدریـج نسـلی از متخصصان تربیت 
کـه ضمـن داشـتن پیشـینۀ تحصیلـی مهندسـی، بـا اصـول نویـن علـم و هنـر یاددهـی یادگیـری  خواهنـد شـد 
کشـور  گـوژی( آشـنا هسـتند و خواهنـد توانسـت بـه صورت هـای مختلـف در ارتقـای آمـوزش مهندسـی  )پدا
کارشناسـی ارشـد آموزش مهندسـی را به قـرار زیر می توان  مؤثـر باشـند. توانایی هـای عمـدۀ دانش آموختـگان 

کـرد: خالصـه 
برنامه ریزی، ساماندهی، مدیریت و نظارت بر اجرای بایسته برنامه های آموزش مهندسی؛. 1

کیفیـت برنامه هـای آمـوزش مهندسـی از جملـه مشـارکت در فرایند ارزشـیابی برنامه هـای آموزش . 2 کنتـرل 
مهندسی؛

بـرای . 3 راهکارهایـی  ارائـه  و  یافتـه  سـازمان  پژوهش هـای  بـا  مهندسـی  آمـوزش  چالش هـای  شناسـایی 
آنهـا؛ کـردن  برطـرف 

گردآوری، مستندسازی و مدیریت اطالعات آموزش مهندسی؛. 4
دوره هـای . 5 و   علمـی  هیئـت  آموزشـی  مهارت هـای  توسـعۀ  دوره هـای  برگـزاری  و  سـاماندهی  طراحـی، 

صنعـت. کارشناسـان  بـرای  بازآمـوزی 
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حسین معماریان: اسـتاد مهندسـی زمیـن دانشـکده فنـی دانشـگاه   تهـران، 		

وابســته  و  عضـو  مهندســی؛  آمــوزش  در  یونســکو  کرســی  رئیــس  و  مؤســس 

مقالـه   250 از  بیـش  انتشـار  ایـران؛  اسـالمی  جمهـوری  علـوم  فرهنگسـتان 

پژوهشـی در نشـریات و همایش هـای ملـی و بیـن المللـی )بیـش از 40 مقالـه  

کتـاب 4کتـاب در زمینه هـای مرتبط   در زمینـه آمـوزش مهندسـی( )مؤلـف 25 

کتـاب برگزیـده  کتـاب اخیـر ایشـان برنـده جایـزه  بـا آمـوزش مهندسـی(؛ هشـت 

برگزیـده  هـای  کتـاب  و  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  سـال  کتـاب  از  تقدیـری  و 

بـوده اسـت. دانشـگاهی 


