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  راناي  هاي آموزش مهندسي كاستيهاي برنامه

  

  1 حسين معماريان

  

روشي كارامد .  آموزش مهندسي ايران شناسايي كاستيهاي كنوني آن استينياز هر اقدامي براي ارتقا پيش :چكيده

بط و هاي مشابه در كشورهاي پيشرفته، بررسي ضواشبراي تعيين جايگاه آموزش مهندسي كشور، در مقايسه با آموز

وضعيت دانشجويان و : ند ازاترين اين مالكها عبارت مهم. مالكهايي است كه براي يك آموزش استاندارد پيشنهاد شده است

ي برنامه درسي، فرايند بهبود كيفيت برنامه، امكانات و حمايتهاي صورت اآموزشگران، هدفها و دستاوردهاي برنامه، محتو

ي فني اغلب آنها كم و ادهد كه محتو ي آموزش مهندسي كشور با اين مالكها نشان ميها  برنامهةمقايس. گرفته از برنامه

 بر آموزش علوم مهندسي است وافزايي  هاي آموزش مهندسي ايران توجه اصلي بر دانش برنامهدر . بيش مناسب است

اين در حالي . است دهمتري ش كتوجهاي،   مهارتها و نگرشهاي مورد نياز براي كار حرفهةلي چون توسعئمسا  هبكيد و أت

آموختگان يك برنامه آموزش  چيزي كه دانش   يعني آن نيست؛كيد آموزش مهندسي مدرن بر دستاوردهاأاست كه ت

،  ترين راه براي آگاهي از اقناع شدن اين مالك مناسب. آن هستنددادن انجام   قادر بهكاري كه اند يا گرفته مهندسي فرا

المللي   بين،آميز از فرايند ارزشيابي در سطح ملي و سپس گذر موفقيت. يك سازمان مستقل استارزشيابي برنامه توسط 

 آرماني دست يافت، كمبودها را ةيك برنام  توان به اينكه در كوتاه مدت نمي  نظر به. مستلزم رفع كاستيهاي برنامه است

در اين مقاله كاستيهاي عمومي . ي اهميت بيشتر قرار داد اول تمركز را بر موارد داراةبندي كرد و در مرحل توان اولويت مي

هاي آموزشي مشابه در  اي در نظر گرفته شده براي برنامهكهايران در مقايسه با مالدر كشور هاي آموزش مهندسي  برنامه

ي براي برطرف ايهها تشريح و پيشنهادترين موانع در راه ارزشيابي موفق اين برنامه ها، بررسي و برخي از مهم ديگر كشور

  .ه شده استئكردن آنها ارا

  

آمــوزش مهندســي، مالكهــاي ارزيــابي، دســتاوردهاي آمــوزش،  :كليــدي هــاي واژه

 .ارزشيابي، ايران
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 مقدمه .1

 همين ترتيب، آموزش مهندسي يك پديده جهاني تبديل شده است و به  در قرن حاضر، مهندسي به

 كم زبان آنكه شرط مهندسي، به   به مندانه عالق رايطيش چنين در .است گرفته خود به جهاني ماهيتي نيز

كار  و يا به دننتوانند در كشورهاي مختلفي تحصيل ك  مهندسي را بياموزند، مي جهاني حرفه بيش و

كي از روشهاي ي. دستيابي به اين توانايي مستلزم كسب آموزش مناسب است. اي مشغول شوند حرفه

 آن با محتوي آموزشهاي مشابه در ة مهندسي كشور مقايسهاي آموزش آگاهي از كيفيت برنامه

طراحي يك برنامه آموزشي روزآمد، يكي از عوامل ]. 1[كشورهاي پيشرو در آموزش مهندسي است 

 كارآمد و دلسوز، انادتانتخاب دانشجويان مناسب، اس. ثر در موفقيت يك دوره آموزشي استؤم

ثيرگذار در أع مالي كافي و مديريت موثر از ديگر عوامل تامكانات آموزشي و آزمايشگاهي بايسته، مناب

سطح قابل  موفقيت هر برنامه آموزش مهندسي مستلزم دستيابي به. اند موفقيت يك برنامه آموزشي

ك برنامه ي ي ارتقابه منظورنياز هر اقدامي  پيش. ثيرگذار استأقبولي از هر يك از اين مالكهاي ت

 ارزيابي برنامه و تعيين برايروشي كارآمد . هاي احتمالي آن است آموزش مهندسي شناسايي كمبود

اين . كاستيهاي آن، بررسي شايستگيهاي دانش آموختگان در ارتباط با نيازهاي صنعت است

  ].2[كندمي دليل ماهيت پوياي مهندسي با گذر زمان تغيير  شايستگيها ثابت و به

آموزش مهندسي كشور ارزيابي آنها با توجه هاي  تر براي تعيين كارايي برنامه روش مناسب

هاي آموزش مهندسي در ديگر  اكنون براي تضمين كيفيت برنامه ضوابط و معيارهايي است كه هم به

دن اين كاستيها موفقيت در فرايند ارزشيابي كرشناسايي و برطرف . شود كارگرفته مي نقاط جهان به

دادن مالكها و  در اين مقاله با مبنا قرار. دكرخواهد   هاي آموزش مهندسي را تضمين برنامه

 ياه پيشنهاد،المللي ارزشيابي و همچنين  سازمانهاي بيناز سويدستاوردهاي پيشنهاد شده 

هاي آموزش   بازنگري و اصالح آموزش مهندسي در سطح جهان برنامهخصوصدانشگاههاي بزرگ، در 

 . ستارائه شده امهندسي كشور بررسي و نقاط قوط و ضعف آن 

  

  يابيارزي مالكها اقناع .2

در   هاي آموزش مهندسي كشور، هشت مالك عمومي و يك مالك اختصاصي براي ارزشيابي برنامه

ترين اين مالكها عبارت از وضعيت دانشجويان و آموزشگران، هدفها و  مهم]. 3[نظر گرفته شده است

برنامه، امكانات و حمايتهاي صورت ي برنامه درسي، فرايند بهبود كيفيت ادستاوردهاي برنامه، محتو

 مؤسسه ةييديأ ت،نندكهايي كه بتوانند شرايط اين مالكها را احراز  برنامه. گرفته از برنامه است

  . كردارزشيابي آموزش مهندسي ايران را كسب خواهند 
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 گذشته، حالتي متمركز داشته و در ةايران، در سه دهكشور ريزي آموزش مهندسي در  برنامه

  از. استبوده سسات آموزشي مختلف كم و بيش مشابه ؤها در م  ساختار و محتوي برنامه،نتيجه

رو،  بررسي يك برنامه آموزشي در يك دانشگاه و تعيين نقاط قوت و ضعف آن، در ارتباط با  اين

هاي آموزش مهندسي كشور را  حدي وضعيت كلي برنامه تواند تا نظر مي  مالكها و دستاوردهاي مورد

ك از اين مالكها بررسي يدر ادامه، وضعيت آموزش مهندسي كشور در ارتباط با هر . ندك مشخص

 . شده است

دانشجويان در    به، آموزشي بايد بتواند عملكرد دانشجويان را بسنجدةبرنام :دانشجويان. 1مالك 

 با تباطار پيشرفت دانشجويان را در ،ه دهدئاي راهنمايي ارا  درسي و آينده حرفهة برنامخصوص

تمام الزامات برنامه   بهدانش آموختگير زمان تا دكند و آنها را قادر سازد  دنبال دستاوردهاي برنامه

  ].3[دست يابند 

كه است  باعث شده انادت اسةدر بسياري از مراكز آموزشي كشور تعداد زياد دانشجويان و مشغل

تاد راهنما و گروه آموزشي، زياد جدي گرفته  درس يا اسانادتدانشجويان، توسط اس   راهنمايي بهةئارا

 راهنما و تعيين ساعات مشخصي براي مشاوره با دانشجويان انادت شرح خدمات براي اسةبا تهي. نشود

از سوي ديگر، پيگيري پيشرفت تحصيلي دانشجويان، و .  اين كاستي تا حد زيادي قابل اصالح است

چه بيشتر دانشجويان در فرايند  دن هر كره مستلزم درگيرهدفهاي برنام  اطمينان از دستيابي آنها به

 و محتاج استفاده از يابدتحقق نمي با سخنراني سنتي در كالس فقطاين امر . تدريس و يادگيريست

   .روشهاي نوين آموزش چون يادگيري فعال و مشاركتي است

موريت واحد أخوان با م آموزشي بايد حاوي هدفهاي آموزشي مكتوب، هم هر برنامه :هدفها. 2مالك

 فرايندي مشخص مطابقت اهداف برنامه آموزشي با نيازهاي ا بد، باشآموزشي و مالكهاي ارزيابي

هاي   با استفاده از فرايند، همچنين ود شوبار تعيين و ثبت طرفهاي درگير در آن هر چند مدت يك

 ].3[دشو مستند اهداف  تعيين و  طور ادواري ميزان دستيابي به ارزيابي و قضاوت به

درستي تهيه شده باشند،  هاي آموزش مهندسي كشور هدفهاي آموزشي، حتي اگر به در برنامه

 آموزشي و هم هر يك از درسهاي آن بايد داراي هدفهاي ةهم برنام. گيرند مي كمتر مورد توجه قرار

 هدفها ةدر امر تهيتوان از كارشناسان يا افراد خبره   هدفهاي آموزشي ميةبراي تهي. مشخص باشند

هدفها بايد .  استفاده كرد، در اينترنت وجود داردزمينهسود جست يا از منابع متعددي كه در اين 

  .دشوآنها، ارزيابي    آموزشي براي دستيابي بهةطور ادواري بازنگري و كارايي برنام  به

د تا دانشجويان رو چيزي است كه انتظار مي دستاوردها توصيف دقيق آن :دستاوردها. 3مالك 

 اين موارد شامل دانشها، مهارتها و نگرشهاي .قادر به انجام آن باشند دانش آموختگي بدانند و در زمان
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 آموزش مهندسي بايد نشان دهد كه ةهر برنام. كسب شده توسط دانشجويان در طول برنامه است

   ].3[دان دست يافتهيازده دستاورد درنظر گرفته شده   به آموختگان آن دانش

 دستاوردهاي برنامه و هدفهاي يادگيري براي داراي هاي آموزش مهندسي كشور معموالً برنامه

است دستاوردها اساس آموزش مهندسي مدرن . اند درستي تعريف نشده  بهيا اين موارد  نيستدرسها 

 ميزان  ارزيابية مواد درسي، انتخاب روش تدريس و نحوةچون طراحي و تهي(و كل فرايند آموزش 

هاي آموزشي بايد، قبل از هر  برنامه در رو از اين. گيرد آنها صورت مي  با توجه به) يادگيري دانشجويان

چيز، با كمك گرفتن از متخصصان آموزش، دستاوردهاي برنامه و هدفهاي يادگيري درسهاي آن با 

توان از  تر را مي عات كامل اطالشود، كه در اين زمينه وجود دارد، تهيه ،درنظر گرفتن معيارهاي جهاني

 ةدر ادام. دست آورد  كتابهاي تخصصي يا وبگاههاي متعدد اينترنتي كه در اين زمينه وجود دارد، به

 دستاورد يازدهايران در ارتباط با در كشور هاي آموزش مهندسي   وضعيت برنامه در خصوصاين مقاله

  . استشدهدر نظر گرفته شده بحث 

 باشد، را داشته آموزشي، كه  معيارهاي تعيين شده ة يك برنامةئارا :م كيفيت مداويارتقا. 4مالك 

طور   بايد بتواند بهةو هر برنامباشند هاي آموزش مهندسي بايد حالتي پويا داشته  برنامه. كافي نيست

 3و ) هدفها (2مالكهاي . ، نشان دهد استبهبود آن صورت گرفتهاي ربادواري شواهد اقداماتي را كه 

  .  آموزشي استةمبناي خوبي براي نشان دادن بهبود كيفيت برنام) دستاوردها(

و دانشگاهها است ريزي آموزش مهندسي كشور حالتي متمركز داشته   گذشته، برنامهةدر سه ده

اين روش خالقيتها و نوآوريهاي آموزشي دانشگاههاي اند و در كردهمياجرا   درسي واحد را ةيك برنام

دانشگاههاي بزرگ براي بازنگري و تغيير    اختيارهايي به،در سالهاي اخير. نمي يافتبروز مختلف، 

برطرف كردن كاستيها براي كارگيري نتايج    ارزيابي ادواري برنامه و بهاب.  درسي داده شده استةبرنام

 . كندميپيدا تدريج ارتقا    آموزشي بهةكيفيت برنام

 نند،كمي جزئيات برنامه درسي را مشخص نزشيابي معموالًسازمانهاي ار : درسيةبرنام. 5مالك 

 ة مثال، حداقل نيازهاي درسي يك برنام براي.كنند را مشخص مي  ساختار كلي آنفقطبلكه 

سال آموزش رياضيات و  كي: كارشناسي آموزش مهندسي قابل ارزشيابي در آمريكا عبارت است از

سال و نيم   يك]،ا فعاليتهاي عملي و آزمايشگاهي الزمهمراه ب[علوم پايه، متناسب با رشته تحصيلي 

سال آموزش   نيم،دروس مهندسي شامل علوم مهندسي و طراحي مهندسي، متناسب با رشته تحصيلي

 1[سسه آموزشي است ؤعمومي كه مكمل بخش تكنيكي برنامه درسي و همراستا با اهداف برنامه و م

 ةسسات آموزش مختارند كه يك سال از دروس دورؤر مشود، در اين كشو همچنان كه ديده مي]. 3و 

 انتخاب ،اهداف و رسالت خود  طور آزادانه، و با توجه به  آموزش كارشناسي مهندسي را بهةچهارسال

 كامل طراحي است، دانشجويان ة درسي، كه اوج آن يك تجربةبرناماز طريق  با اين شرط كه ،نندك
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 ةكانادا حداقل تعداد ساعات آموزش در يك دوركشور در  .ند مهندسي آماده شوةجهت فعاليتهاي حرف

 دقيقه 50هر ساعت معادل .  ساعت در نظر گرفته شده است1800 كارشناسي مهندسي ةچهار سال

حداقل ساعات اختصاص داده .  دقيقه فعاليت آزمايشگاهي يا حل مسئله است100كالس نظري يا 

، علوم 195صورت رياضيات   هندسي در اين كشور بههاي اصلي آموزش كارشناسي ملفهؤم  شده به

]. 5  و4[ ساعت پيشنهاد شده است 225 مطالعات تكميلي  و900، علوم مهندسي و طراحي 225پايه 

 ةفراگيري مباحث رشت   نيمي از زمان آموزش بهكانادا تقريباًكشور شود، در  كه ديده مي همچنان

 در اين كشور فعاليتهاي عملي و آزمايشگاهي نيز .تخصصي و طراحي مهندسي اختصاص يافته است

  . دهد خود اختصاص مي   آموزش كارشناسي مهندسي را بهةاز برناماي عمدهبخش 

هاي اصلي  لفهؤبراي هر يك از مرا آفريقاي جنوبي نيز نسبتهاي زير كشور  تضمين كيفيت ةبرنام

، )3(، علوم مهندسي)1( علوم پايه ،)1( رياضيات :]6[آموزش كارشناسي مهندسي در نظرگرفته است

 بيش و كم كشور ايراناين نسبتها در ). 1( ، دروس اختياري)1( ، مطالعات تكميلي)1(طراحي و تحليل

هاي آموزش توزيع واحدهاي درسي يكي از برنامه جدول اين در .است 1 جدول در مندرج نحو به

كه در اين جدول ديده  همچنان.  استنشان داده شده ) كارشناسي مهندسي معدن(مهندسي كشور 

، )2(دروس عمومي: واحدهاي اختصاص يافته، نسبتهاي تقريبي زير برقرار است  شود، با توجه به مي

هاي مصوب  در برنامه). 1(و دروس اختياري) 3(، دروس تخصصي)4(، دروس اصلي)3(دروس پايه

  ]. 1[ برقرار استهاي مهندسي ايران نيز كم و بيش همين نسبتها ديگر شاخه

 كارشناسي مهندسي معدن، مصوب شوراي عالي ةهاي اصلي دور لفهؤ آمار توزيع دروس م:1جدول 

  ]1 [8/4/1376برنامه ريزي 

 نوع درس تعداد تعداد واحد ساعت

  درس نظري عملي نظري عملي

 عمومي 10 18 2 306 68

 پايه 13 ÷28 4 476 136

 اصلي 20 34 8 578 323

 تخصصي 17 27 7 459 306

 اختياري 3 6 1 102 34

 ) *پروژه(غيره  1 - 3 - -

 جمع 64 113 25 1921 876

 جمع كل 138 2788

  %69فعاليتهاي نظري   %31فعاليتهاي عملي  

 گذراندن واحد پروژه نياز به كار عملي دارد* 
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هاي  دي از برنامههاي درسي آموزش كارشناسي مهندسي كشور تا حد زيا ساختار كنوني برنامه

. بيش در آنها منظور شده است مشابه در آمريكاي شمالي الگو برداري و حداقل نيازهاي درسي كم و

  ، است پيش شكل گرفتهةهاي كنوني، كه ساختار فعلي آن حدود سه ده كي از مشكالت برنامهي

برخي . شده است اخير حاصل ةدستاوردهاي نوين آموزش  مهندسي است كه در چند ده  توجه بهبي 

  :ند ازااز اين موارد عبارت

 فعال،ي ريادگي (محور دانشجوي روشها از استفاده عدم و محور استاد آموزش بر اديز ةيتك •

  ؛ ...)وي مشاركت

 وي كارگروه چون (موفق ةبرنام كي يبرا ازين موردي دستاوردها ازي برخ پوشش عدم •

  ؛)يمهندس ارتباطات

 ؛آنها نيبي منطق ارتباط جاديابراي  كوشش بدون و هم از جداي ريجزا صورت به دروس ةئارا •

 ؛يكارشناس پروژهو  هايكارآموز ،يشگاهيآزما وي عملي تهايفعال ي اجرا و محتوا  بهي توجه كم •

 .درسها ازي برخ يخالي جا •

 جديد از درسها يا طراحي درسهاي برخي هئارا ةنحو و يامحتو بازنگريبه  زيادي حد تا كاستيها اين رفع

دادن پوشش   هاي آموزش مهندسي كشور قادر به اي موجود در برنامههخالصه اينكه درس. نياز دارد

ين منظور دب. ويژه دستاوردهاي مهارتي يا نگرشي، نيستند  نظر گرفته شده، به  دستاورد دريازده ةهم

اضافه ها  برنامه   و يا درسهاي جديدي طراحي و بهدريگ ي درسها تجديد نظر صورتابايد در محتو

  . شوند

 و راهنمايي  باشد كه عالوه بر آموزشميزاني  تعداد مدرسان تمام وقت بايد به :آموزشگران. 6مالك 

دانشجويان، فرصت كافي براي پژوهش، شركت در فعاليتهاي اجرايي، توسعه تواناييهاي تخصصي و 

اي  گونه  بايد بهانادتيزان تدريس اسهمين ترتيب، م  به. اي و ارتباط با صنعت را داشته باشند حرفه

  ].3[دشوپذير   امكانياد شدهباشد كه فعاليتهاي 

آمار جامع و دقيقي در زمينه اعضاي هيئت علمي گروههاي آموزشي مهندسي كشور در دسترس 

اين نسبت .  پيش بيني كرده بود1 به 25هيئت علمي را   برنامه سوم توسعه نسبت دانشجو به. نيست

 د برايدارقرار  وسيعي در محدودههاي مهندسي  ه كننده دورهئحاضر در مراكز آموزشي ارادر حال 

استاد در گروه مهندسي معدن دانشكده فني دانشگاه تهران در سال    نسبت دانشجو به،مثال

باهنر كرمان با شهيد اين نسبت براي گروه معدن دانشگاه . 1 بوده است17 برابر 1379 -80تحصيلي

 داراي انادت اسفقطدر صورتي كه .  بوده است50 عضو هيئت علمي حدود 12 دانشجو و 600حدود 

____________________________________________________________________ 
 

 1380 ، سالگزارش معاونت پژوهشي دانشكده فني .1
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در ]. 7[دست خواهد آمد  تري بهمراتب بزرگ  مدرك دكتري در اين محاسبه منظور شوند، نسبتهاي به

  .سالهاي اخير، اين نسبتها در گروهي از مراكز آموزش مهندسي اصالح شده است

. هاي مختلف در يك گروه آموزشي است  داراي مرتبهانادتنسبت اس قابل توجه ديگر ةمسئل

شود، كمتر از نيمي از اعضاي هيئت علمي مراكز آموزش مهندسي   ديده مي1كه در شكل  همچنان

را % 29كادر هيئت علمي اين مراكز را مربيان و %  58در حال حاضر . ارندكشور مدرك دكتري د

% 7ترتيب  ر حالي است كه تعداد دانشياران و استادان اين مراكز به اين د؛دهنداستادياران تشكيل مي

  ).1شكل (مي باشد % 4و 

  
  

 سال دري علم مرتبه حسب بر كشوري مهندس وي فني دانشگاه موزشگرانآ تعداد عيتوز 1:شكل 

 ].8 [1386-87ي ليتحص

  

 دولتي، غير خشب در خصوص به كشور،ي مهندس عالي آموزش مراكز از گروهي گذشته دهه دو در

 سطح هر در پروازي انادتاس. اند بودهمتكي ) پروازي انادتاس (آموزشي مراكز ديگر انادتاس  به عمدتاً

 ساختهاي زير تقويت و سيسأت در توانند نمي محل در مستمر استقرار عدم دليل  به باشند، كه علمي

 تهيه دستورالعملها، و ها نامه نيآي تدوين آزمايشگاهها، كتابخانه، همچون آموزشي گروه يك اصلي

 كارشناسي هاي پروژه سرپرستي علمي، ايهفعاليت و بازديدهاي اجرا و طراحي مناسب، آموزشي منابع

   .باشند داشته ثرؤم مشاركت آن مانند وي آموزشي ها برنامهي بازنگر ارشد، كارشناسي هاي نامهپايان و

 علمي هيئت اعضاي درآمد كمبود گذارد، مي ثيرأت آموزش بر مستقيم غير طور به كه ديگري مسئله

 موجود، آمار طبق بر. باشند مشغول كار به محل يك از بيش در آنها اغلب شود مي باعث كه است

 اين از. است بوده ساليانه تورم از كمتر مراتب  به اخير سالهاي در علمي هيئت اعضاي درآمد افزايش
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 پژوهش و آموزش بر تمركزشان ديگر قطر از زندگي مخارج مينأتبراي  تالش دليل به گروه اين رو

 و پژوهش آموزش، متوازن نسبت دنيا مهندسي آموزش مراكز ازي گروه در]. 9[است شده كمتر

  ].1 [گيرند مي نظر در %20و %40،%40برابر ترتيب به را علمي هيئت عضو اجتماعي  و اجرايي فعاليتهاي

رس، آزمايشگاهها و تجهيزات مرتبط با آنها بايد متناسب با اهداف كالسهاي د :امكانات. 7مالك 

 امكانات و تجهيزات بايد . شود و محيطي مناسب براي آموزش و فراگيري فراهم اشدبرنامه آموزشي ب

برنامه  .دشو فعاليتها تخصصي ترغيب و و دانشجويان تسهيل انادتاي باشند كه ارتباط بين اس گونه به

امكانات . ندكيري كاربردهاي ابزارهاي مهندسي مدرن را براي دانشجويان فراهم بايد فرصت فراگ

مناسب براي كسب اطالعات و محاسبات بايد در دسترس باشد تا فعاليتهاي پژوهشي دانشجويان  و 

  ].3 [شودو اهداف آموزشي برنامه و دانشگاه برآورده  استادان

ت ماندن وسايل و امكانات آزمايشگاهي در برخي از  تعداد دانشجويان، دركنار ثابةروي افزايش بي

رو ساخته است، تا ه ب مراكز آموزشي، فعاليتهاي عملي، آزمايشگاهي و كارگاهي را با مشكالتي رو

تر در  سالهاي پايينبراي دانشجويان آزمايشگاه انجام دادن كارهاي  كارگاه يا برگزاريحدي كه گاه 

تعداد كم و   در كنار كمبود وسايل و تجهيزات كار عملي، بايد به. دشو پذير مي سالهاي بعد امكان

ه كننده خدمات پشتيباني براي وسايل و تجهيزات آزمايشگاهي ئبازآموزي نامناسب كاركنان فني ارا

اين در حالي است كه مراكز آموزش مهندسي پيشرو دنيا نسل جديدي از كارگاهها و . نيز اشاره كرد

اي را بازسازي  نحو بهتري شرايط كار عملي در دنياي حرفه  اند، كه بهندازي كردهآزمايشگاهها را راه ا

  .كنند مي

براي تضمين كيفيت و كميت برنامه حمايت دانشگاه، منابع مالي الزم و  :پشتيباني. 8مالك 

حدي باشد كه جذب، حفظ و  منابع بايد به. نحو مناسبي وجود داشته باشد مديريت سازنده بايد به

مين، أبايد براي ت، منابع همچنين. پذير سازد اي اعضاي هيئت علمي شايسته را امكان تقاي حرفهار

نيروي پشتيباني و .  مهندسي،كافي باشدةنگهداري و استفاده از وسايل و تجهيزات مورد نياز برنام

  ].3[خدماتي نيز بايد متناسب با نيازهاي برنامه باشند 

ديران مراكز آموزش مهندسي كشور كمبود منابع مالي تخصيص هاي ذهني اغلب م كي از مشغلهي

بسياري از مراكز . يافته از بخش دولتي و نازل بودن منابع مالي جذب شده از بخش صنعت است

  آموزش مهندسي كشور، در ارتباط با جذب، حفظ و ارتقاي اعضاي هيئت علمي نيز با مشكالت

 مهندسي معدن دانشگاه تهران طي چند سال گذشته ةكدمثال، دانشراي ب. رو هستنده ب  روايعديده

داليلي چون بازنشستگي از دست داده و در اين فاصله براي    و دانشياران خود را بهانادتتعدادي از اس

  .رو بوده استه ب جايگزيني اين نيروها با مشكالت زيادي رو
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ام پيشگفته، مالكهاي خاص  مالك عهشتهر برنامه آموزشي بايد عالوه بر  :مالك ويژه. 9مالك 

 ةاين مالكها ويژگيهاي الزم براي تفسير مالكهاي دور. ندكمين أ ت]در صورت وجود[خود را نيز 

نيازهاي تصريح شده در مالكهاي خاص . كند مين ميأ را ت، قابل اجرا در يك رشتهةگون كارشناسي، به

  .  محدود مي شودضاي هيئت علمي درسي و صالحيتهاي اعةهايي از برنام زمينه   بهفقطبرنامه، 

سسه ارزشيابي آموزش مهندسي ايران مشخص شده ؤهاي مختلف مهندسي توسط م ويژه رشته مالك

مين نيازهاي أ ت در خصوصهاي مختلفتوانند با آگاهي از مالك ويژه برنامه مراكز آموزشي مي. است

 .ندكآن اقدام 

  

  يريادگي يدستاوردها اقناع .3

 يعني ؛دستاوردها ،هاي آموزش مهندسي نظر گرفته شده براي ارزشيابي برنامهاز ميان مالكهاي در

آن باشند، از بيشترين اهميت دادن نجام  ابهقادر آموختگان بايد در پايان برنامه بدانند يا  آنچه دانش

 نهادهاي از سوينظرگرفته شده   بررسي فهرست دستاوردها يا شايستگيهاي در. برخوردار است

 دستاوردهاي 2در جدول . دهد المللي، هماهنگي بسيار زياد بين آنها را نشان مي شيابي بينمختلف ارز

  كار بهآن را كه تعداد زيادي از كشورهاي ديگر ) ابت(نهاد ارزشيابي آمريكا از سوي تعيين شده 

 پيمان  كشور اروپايي را زير پوشش دارد و40 شوراي ارزشيابي اروپا كه بيش از ،همچنينو  اندگرفته

. ، با هم مقايسه شده استاست عضو مشروط 6 عضو اصلي و 13 داراي 1389واشنگتن كه تا سال 

يك تعريف كم و بيش واحد  دهد كه آموزش مهندسي در سطح جهان، به بررسي اين جدول نشان مي

م  ما نيز اگر بخواهي،رو از اين. از تواناييهاي دانش آموختگان مهندسي، بسيار نزديك شده است

اين    را، با توجه بهايم بايد نقاط قوت و ضعف آنهكنهاي آموزش مهندسي كشور را ارزيابي  برنامه

  . دستاوردها، بسنجيم

  ].11  و10، 1[آموختگان مهندسي    شايستگيهاي در نظر گرفته شده براي دانش:2جدول 

 )ابت(دستاوردها  عنوان
آمريكا 

 )ابت(
 اروپا

پيمان 

واشنگتن

* 

 √ √ √ كارگيري دانشهاي رياضي، علوم و مهندسي توانايي به) الف يدانش مهندس

 تحليل و ،توانايي طراحي و اجراي آزمايشها و همچنين) ب بررسيهاي مهندسي

 ها تفسير داده

√ √ √ 

 رفع  برايتوانايي طراحي يك سيستم، وسيله يا فرايند) پ طراحي مهندسي

اي اقتصادي، هتمحدودي بينانه با درنظر گرفتن واقع نيازها

√ √ √ 
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 اجتماعي، سياسي، اخالقي، تندرستي و ايمني

در گروههاي داراي عملكردهاي كردن توانايي كار ) ت كارگروهي

 چندگانه

√ √ √ 

 √ √ √ ل مهندسيئتوانايي شناسايي، ساماندهي و حل مسا) ث تحليل مهندسي

 √ √ √ القياي و اخ توانايي درك مسئوليتهاي حرفه) ج اي مسئوليتهاي حرفه

 √ √ √ ثرؤتوانايي ايجاد ارتباط م) چ ارتباطات مهندسي

ثير راه حلهاي أ درك تبرايكسب آموزشهاي الزم ) ح مهندسي و جامعه

زيست محيطي و   جهاني، اقتصادي، مهندسي در قالب

 اجتماعي

√  √ 

 √ √ √ اي درك ضرورت كسب مداوم آموزش در طول كار حرفه) خ ادگيري مداومي

ل ئهي از مساآگا

 معاصر

 √  √ ل معاصرئآگاهي از مسا) د

توانايي استفاده از فناوريها، مهارتها و ابزارهاي مدرن، ) ذ كار با ابزارهاي مدرن

 ضروري براي فعاليتهاي مهندسي

√  √ 

 .نام مديريت پروژه را نيز درنظر گرفته است پيمان واشنگتن يك دستاورد ديگر به* 

  

دو دسته مهارتهاي  توان بهرا مي) 2جدول (ظر گرفته شده براي آموزش مهندسي ازده دستاورد در ني

  :]12[اي تقسيم كرد  تحصيلي و حرفه

ي طراح ،يمهندسي هايبررس ،يمهندس دانش دستاورد پنج شامل يليتحصي مهارتها •

 . استمدرني ابزارها با كار وي مهندس ليتحل ،يمهندس

 ارتباطات ،يا حرفهي تهايمسئول ،يكارگروه دستاورد  شششامل يا حرفهي مهارتها •

  .. استمعاصر لئمسا ازي آگاه و مداومي ريادگ يجامعه، وي مهندس ،يمهندس

كارگروهي، ارتباطات  (مهارتهاي فرايند ةدو دست  توان به يماي را نيز  شش مهارت حرفه

ل معاصر ئز مسامهندسي و جامعه، آگاهي ا (مهارتهاي نگرشيو ) اي مهندسي و مسئوليتهاي حرفه

ها دانشجويان  ين دليل است كه طي اين فرايندد اول بةنامگذاري دست. كردتفكيك ) يادگيري مداوم

رو براي گروه دوم انتخاب  در مقابل، نام مهارتهاي نگرشي از اين. گيرند مي  مهارت مشخصي را ياد
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د و آنها ونها آگاه ش ن دستاورد چگونه از اهميت هر يك از ايتاگيرند مي  دانشجويان ياداست كه شده 

  .نندكاي خود منظور  را در فعاليتهاي درسي و حرفه

هاي تحصيلي منظور طور سنتي در برنامه  مهارتهاي تحصيلي، گروهي از شايستگيها هستند كه به

. شوند  با سرفصلهاي مشخص آموزش داده مييصورت درسهاي  هر يك اين مهارتها به. شوند مي

صورت يك محصول فرعي از فعاليتهاي    يا بهندريگمياي اغلب كمتر مورد توجه قرار  مهارتهاي حرفه

 با روش سنتي توان آموزش داد، ولي نه الزاماً اي را مي مهارتهاي حرفه. شوند گروه اول حاصل مي

 در تفاوتها  توجه به اين مهارتها را با استفاده از روشهاي مدرن يادگيري فعال و مشاركتي،. سخنراني

اين مهارتها تا  .توان تدريس كرد سبك يادگيري و آگاهي از تدريس مهندسي در غالب مناسب آن مي

  .ارزيابي نيز هستندقابل حد زيادي 

ايران در سه دهه گذشته حالتي متمركز داشته و در كشور برنامه ريزي آموزش مهندسي در 

 از اين. استبوده لف كم و بيش مشابه سسات آموزشي مختؤها در م ي برنامها ساختار و محتو،نتيجه

رو،  بررسي يك برنامه آموزشي در يك دانشگاه  و تعيين نقاط قوت و ضعف آن در ارتباط با 

هاي آموزش مهندسي كشور را مشخص  حدي وضعيت كلي برنامه تواند تا دستاوردهاي مورد نظر مي

ازده ي آموختگان به  دستيابي دانشدر ادامه، توانايي برنامه هاي آموزش مهندسي كشور براي. ندك

  .شده است بررسي 2 و دستاوردهاي مندرج در جدول  شايستگي

رياضيات، علوم، مباني مهندسي و از آموختگان مهندسي بايد بتوانند   دانش:دانش مهندسي) الف

كيد أبيشترين ت.  استفاده كننديك زمينه تخصصي مهندسي براي حل مشكالت پيچيده مهندسي

هاي  و اين دستاورد در سرفصلهاي برنامهاست هاي موجود آموزش مهندسي كشور بر اين بخش  برنامه

آموزش مهندسي ايران كم و بيش منظور شده است و در مواردي نيز ممكن است بيش از مقادير 

  .تجويز شده باشد

 بمناسي روشها ازي فن لئمسا خصوص در بتوانند ديبا آموختگان دانش :يبررسيهاي مهندس) ب

 منابع،ي جستجو شامل است ممكن هايبررس. نندك استفاده گريد قيدقي هايبررس ا يپژوهشي برا

اين دستاورد متشكل از . باشدي وتريكامپي هايساز هيشب و ها داده ريتفس شها،يآزماي اجرا وي طراح

. استه ها و تفسير داده آزمايشها، تجزيه دادهدادن طراحي آزمايشها، انجام : چهار عنصر مشخص

 اين .شوندآزمونهاي آماري، آزمايشهاي آزمايشگاهي و ميداني نيز در اين دستاورد در نظر گرفته مي

  . شود هاي آموزش مهندسي كشور پوشش داده نمي خوبي در برنامه دستاورد به

 اين  وشود ه ميئ براي دانشجويان تحصيالت تكميلي ارادر حال حاضر درس روش تحقيق معموالً

ها، ساماندهي و تجزيه و  است كه در كشورهاي غربي آشنايي با روشهاي گردآوري داده  در حالي
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كيد أمورد ت، هاي پيش از دانشگاه صورت كتبي يا شفاهي، حتي در دوره  نتايج بهةئتحليل آنها و ارا

ده دانشجويان آموزش دا   كارشناسي بهةرو، مهارت پژوهش بايد در ابتداي دور از اين. قرارگرفته است

 . را داشته باشند  آنبارهشود تا فرصت كافي براي تمرين و كسب شايستگي در 

نظر  با در  رفع نيازهابراي توانايي طراحي يك وسيله، فرايند يا سيستم، :طراحي مهندسي) پ

ترين  بينانه محدوديتهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، اخالقي، تندرستي و ايمني از مهم گرفتن واقع

هاي مهندسي عمران، مكانيك و  برق  نظرخواهي صورت گرفته در دانشكده.  مهندسان استفعاليتهاي

 نشان داد كه دانشجويان آموزشهاي كسب شده 1389پرديس دانشكده فني دانشگاه تهران در سال 

بررسي عناوين و ). 2شكل (اند   طراحي ناكافي ارزيابي كردهخصوص كارشناسي را در ةطي دور

  .كند ييد ميأطراحي در برنامه آموزشي را ت  مصوب هم كم توجهي بهسرفصلهاي دروس 

  

 دانشجوي سال چهارم مكانيك دانشكده فني دانشگاه تهران در پاسخ 23 نظرخواهي از ة نتيج:2شكل 

 "ايد؟ از آموزش دانشگاهي تا چه حد توانايي طراحي مهندسي را كسب كرده": ال كهؤاين س به

دانشجويان در جايي . بايد توجه داشت كه پيش زمينه طراحي، باروري خالقيت دانشجويان است

اين هدف .  آنها را داشته باشندةظهور برسانند كه اجازه بيان و عرض توانند خالقيتهاي خود را به مي

رو، طراحي  از اين. شود  سخنرانيهاي سنتي، حاصل نميةئهيچ وجه در كالسهاي استادمحور و با ارا به

 و در درسهاي سالهاي دريگ صورتهاي مختلفي مورد اشاره قرار   كارشناسي بهةبايد در تمام طول دور

هاي  ي پروژهاعنوان و محتو. اي داشته باشد ويژه در پروژه كارشناسي، جايگاه تعريف شده  آخر، به

  .  باشداي انتخاب شود كه طراحي در آن نقش محوري داشته گونه كارشناسي بايد به

براي تقويت اين توانايي، دانشجويان .  مهندسي حاصل مشاركت جمعي است، امروزه:كارگروهي) ت

در دستاوردهاي در نظر .  تحصيلي كار و ارتباط متقابل با ديگران را تجربه كنندةبايد در طول درو
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عنوان عضو   هثر بؤكار م. كارگروهي توجه خاصي شده است  گرفته شده براي آموزش مهندسي نيز به

يا سرپرست گروههاي داراي عملكردهاي متفاوت از ديگر تواناييهاي مورد نياز دانش آموختگان 

  . مهندسي است

صورت دو يا چند    بهفعاليتهاي آزمايشگاهي، كه معموالً  ايران كارگروهي دانشجويان اغلب بهدر 

صورتهاي    در دنيا دانشجويان به،هحالي است كه امروز اين در. شود شود، محدود مي نفره انجام مي

  :شوند در كارگروهي درگير ميزير مختلف 

 ؛درس كالس در نفره چند ا يدوي گروهي تهايفعال -

 ا يدو مشترك كار به درس، پروژه و فيتكال ژهيو  به درسها،ي تهايفعال ازي بخش صيتخص -

 ؛انيدانشجو نفره چند

 ؛دانشگاه طيمح در برنامه فوق يگروهي كارهادادن  انجام  به انيدانشجو قيتشو -

 .يكنون ةنفر تكي ها پروژهي جا به نفره چندي گروهها توسطي كارشناس پروژهدادن  انجام -

 مهندسي را نام برد كه در بيشتر  كارشناسيةپروژ اجراي ةتوان نحو  ميخصوصدر اين 

كه در اغلب ست  ااين در حالي. شود صورت انفرادي انجام مي  بهدانشگاههاي كشور معموالً

در صورتي كه در كشور . شود مي  صورت گروهي انجام  هاي كارشناسي به دانشگاههاي بزرگ دنيا پروژه

  : همراه خواهد داشت  را بهر فوايد زي،ما نيز اين رويه بار ديگر مورد توجه قرار گيرد

 ،يدسمهن ةحرفي واقعي ايدن با مشابه ،يازكارگروهي ا تجربه توانست خواهند انيدانشجو -

 ؛كنند كسب

 ك يسطح تا تواند يم آن سطح پروژه  هر  به افته يصيتخص كار ساعات شدن برابر چند با -

 ؛برود باال ارشدي كارشناس ةپروژ

 انتخابي براي شتريب فرصت استادان و دوشمي كم برابر چندي  كارشناسي ها پروژه تعداد -

 .كرد خواهند دايپ دانشجويانيي راهنما و موضوع

 با استفاده از اصول اوليه رياضيات، علوم طبيعي و بتوانند ديبا آموختگان دانش :ل مهندسيتحلي) ث

ي مهندس آموزشي ها برنامه در. نندك حل وي سامانده ،ييشناسا راي مهندس لئمساعلوم مهندسي 

 در آن به حصول زانيم باره دري گزارش گرچه. است شده منظوري اديز حد تا دستاورد نيا كشور

  . ستين سدستر
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آموختگان  اي و اخالقي از ديگر تواناييهاي دانش هاي حرفهت درك مسئولي:اي مسئوليتهاي حرفه) ج

هاي اخالقي، آگاهي   توانايي شناختن گزينه:لفه استؤاين دستاورد متشكل از چهار م. مهندسي است

و نشان دادن رفتار اي   ابعاد اخالقي فعاليتهاي حرفههرباهاي اخالقي، قضاوت در از دستورالعمل

 اخالقي، آشنا ةعنوان بخشي از فرايند آموزش با وضعيتهاي پيچيد دانشجويان بايد به]. 12[اخالقي

رو خواهند شد، ه ب اي، كه در طول كار با آنها رو  بايد از مسئوليتهاي حرفه، آنهاهمين ترتيب  به. شوند

وجود ي يوزش مهندسي در اين زمينه كمبودهاهاي كنوني آم برنامهدر كه  رسد مي نظر به .آشنا باشند

 و بايد با اصالح برخي از درسهاي موجود يا درنظر گرفتن درسي جديد اين دستاورد را پوشش دارد

 . داد

ثري با ديگر مهندسان و ؤطور م آموختگان مهندسي بايد بتوانند به  دانش:ارتباطات مهندسي) چ

طور غريزي   دانشجويان اغلب به.  و تصويري برقرار كنندجامعه ارتباط شفاهي، نوشتاري، الكترونيكي

گيرند كه چطور يك نامه اداري، يك گزارش آزمايشگاه، يك پروژه درسي يا  يا با آزمون و خطا ياد مي

ه شفاهي يا ئ اراخصوصهيچ آموزشي را در آنها  اغلب ،همچنين. پروژه كارشناسي خود را بنويسند

 دانشجويان رسم يك نمودار، شكل يا ،همين ترتيب  به. اند ورپوينت نداشته پااز طريقه الكترونيكي ئارا

ارتباطات مهندسي . دنبال روش صحيح اجراي آن نيستند  و بهدانندميجدول را امري بديهي 

در اغلب دانشگاههاي بزرگ، در . دكرتوان آنها را آموزش داد و ارزيابي  خوبي مياند كه به مهارتهايي

ترين مهارتهاي مورد نياز از جمله  تقويت مهمبراي كارشناسي مهندسي درسي سال اول دوره 

 . ارتباطات مهندسي منظور شده است

 محلي و جهاني از ديگر تواناييهاي ةثير راه حلهاي مهندسي بر جامعأ درك ت:مهندسي و جامعه) ح

 هاي آموزش مهندسي، به تعداد رو به افزايشي از برنامهدر . آموختگان مهندسي است مورد نياز دانش

توان با   كه اين دو زمينه را مي، اين امر در نظر گرفته شده استويژه در كشورهاي كمتر توسعه يافته 

آنها طراحي   هايي براي دستيابي به  پايدار تركيب و برنامهةلي چون جهاني شدن و توسعئمسا

هاي آموزش مهندسي كشور نياز   برنامهاين دستاورد در  رسد كه دستيابي كامل به نظر مي به]. 13[كرد

  . اطالع رساني مناسب دارد سازي و فرهنگ  به

اي نگرشي است كه  ادگيري و كسب مداوم آموزش در طول كار حرفهي :يادگيري مداوم) خ

توان  نحو زير مي  هاي يادگيري مداوم را به ويژگيها و نشانه. آن دست يابند  آموختگان بايد به دانش

 ]:14  و12 [خالصه كرد

 ؛گفتن و دنيشن نوشتن، خواندن،ي مهارتها شينما -

 ؛شود گرفته اد ياست الزم آنچه ازي آگاه شينما -
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 ؛يريادگ يةبرنام ك يكردن دنبال -

 ؛اطالعاتي سامانده وي ابيباز ،ييشناسا -

 ؛ديجد اطالعات آوردن خاطر به و درك -

 ؛نقادانه تفكر در مهارت شينما -

عنوان تنها منابع درس، تشويق دانشجويان   وه يا يك كتاب درسي، بهاجتناب از محور قراردادن جز

 يانادتجستجوي مطالب مورد نياز در كتابخانه، بانكهاي اطالعاتي يا اينترنت و در اختيار داشتن اس  به

نهادينه شدن نگرش يادگيري مداوم در   تدريج به  به،روز باشند  اي به هاي علمي و حرفه كه در زمينه

  .يان كمك خواهد كرددانشجو

 مهندسي نيز سرايت كرده   جهاني شدن بهة كه پديده شد پيشتر هم گف.ل معاصرئآگاهي از مسا) د

 ةگرچه در ده. ل دنياي معاصر آشنايي داشته باشندئ دانشجويان مهندسي بايد با مسا،رو از اين. است

 ة تسهيل كرده است، ولي برنامهاي اجتماعي اين امر را گذشته، گسترش وسايل ارتباط جمعي و شبكه

هاي اجتماعي، اقتصادي، تجاري، فرهنگي، سياسي و  درسي نيز بايد بتواند اطالعات الزم در زمينه

هاي آموزش   اين دستاورد نيز برنامهخصوصدر . زيست محيطي را در اختيار دانشجويان قرار دهد

  .دايران كاستيهايي داردر كشور مهندسي 

 استفاده از فناوريها، مهارتها و ابزارهاي مدرن از ديگر تواناييهايي است كه : مدرنكار با ابزارهاي) ذ

اين دستاورد متشكل از دامنه . يابند آن دست  آموختگان بايد در طول آموزش دانشگاهي به دانش

اي از ابزارها و مهارتهاي مورد نياز دانش آموختگان مهندسي شامل نرم افزار كامپيوتري، گسترده

. هاي شبيه سازي، وسايل تشخيص، استفاده از منابع فني و ابزارهاي جستجوي منابع است تهبس

. داردبستگي آنها   امكانات كافي و سهولت دسترسي دانشجويان بهداشتن وجود   تحقق اين دستاور به

وسايل و ابزارهاي مدرن مهندسي در مراكز آموزشي مختلف كشور   سترسي دانشجويان بهدسطح 

  . ر متفاوت استبسيا

  بحث و نتيجه گيري .4

اي هشباهت  خصوص كشورهاي آسيايي كهه توسعه ب حال در كشورهاي در عاليآموزش وضعيت بررسي

  عالي ما با آنهادهد كه بسياري از مشكالتي كه امروزه آموزش بيشتري با ما دارند، نشان مي

گر كشورهاي پيراموني نيز يافت درجات مختلف در دي نيست و بهمنحصر كشور ما  روست، بهه ب رو

اين كشورها از نظر وسعت، ميزان توليدات . كشورهاي در حال توسعه گروه همگني نيستند. شود مي

بانك جهاني اين كشورها را با . تجارت جهاني و درآمد سرانه با هم تفاوت دارند  صنعتي، وابستگي به
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مثل كره (و ميانه باال ) مثل ايران(، ميانه پايين )امثل غن(سه گروه كم درآمد   درآمد سرانه به  توجه به

توان در يك گروه متجانس  در شرايطي كه كشورهاي در حال توسعه را نمي. كند تقسيم مي) جنوبي

  ].15  و9[بندي كرد  سادگي طبقه توان به قرار داد، بديهي است كه دانشگاههاي آنها را نيز نمي

  و) شهرستاني(، ب )زبده(الف : سه دسته   شايد بتوان بهاي كشورهاي درحال توسعه راهدانشگاه

ها و گروههاي آموزشي يك   دانشكدهخصوصتواند در  اين تقسيم بندي مي. تقسيم كرد) شهركي (ج

اين مراكز، كه .  كم استهر كشور معموالً) زبده(تعداد مراكز دسته الف . كارگرفته شود دانشگاه نيز به

 طور معمول بهترين و بيشترين مزايا و امكانات را به ي بزرگ قرار دارند، بهها اغلب در پايتخت يا شهر

كيفيت هيئت علمي اين مراكز در مواردي مشابه كشورهاي پيشرفته است و . دهند خود اختصاص مي 

در مقابل، باالترين . اغلب آنها داراي مدرك دكتري از يكي از دانشگاههاي معتبر اين كشورها هستند

لي بيشتر آموزشگران مراكز دسته ج و برخي از مراكز دسته ب كارشناسي ارشد و گاه مدرك تحصي

 اين مراكز از خدمات پشتيباني اطالعاتي كافي برخوردار نيستند و دسترسي به. كارشناسي است

 داراي كتابهاي درسي فقط، كتابخانه اين مراكز اينعالوه بر . خدمات الكترونيكي در آنها ناچيز است 

در اين مراكز خدمات .  و مدارك پژوهشي و نشريات علمي در آنها نادر استاست و اغلب قديمي پايه

هاي شخصي مناسب محدود است و اعضاي  رايانه  اداري و مديريتي ناكافي است، دسترسي كاركنان به

  ]. 15[ندارندهيئت علمي اغلب دفتر كار مستقل يا حتي دو نفره 

 هيئت علمي شايسته بر كيفيت آموزش، پژوهش و ديگر خدمات شرايط كاري نامناسب و كمبود

بسياري از گروههاي آموزشي دسته ج حداكثر با يك عضو هيئت علمي تمام . گذارد ثير ميأه شده تئارا

اعضاي هيئت علمي داراي مدارك دكتري . اند جذب دانشجو كرده  وقت داراي مدرك دكتري آغاز به

هاي  مراكز آموزشي رده  و اين افراد در اولين فرصت بهاست موقتي در مراكز دسته ج و حتي ب اغلب

 اعضاي هيئت علمي از اين روست كه در اين مراكز معموالً. كنند باالتر يا خارج از كشور نقل مكان مي

دليل عدم امكان يا توانايي  اين مراكز، به. شود داراي مرتبه استادي و حتي دانشياري كمتر ديده مي

صورت روزانه و شبانه، و   به[پژوهش يا ارتباط با صنعت، اصرار بر پذيرش دانشجوي بيشتر  دادنانجام 

ها و مقاطع  سيس رشتهأاين مراكز بيش از همه متقاضي ت. ، دارند]گاه بيش از يك نوبت در سال

  ].9[تحصيلي جديد هستند 

ه ضعفهاي مشتركي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، هر سه دسته مراكز آموزشي پيشگفت

 از اعضاي هيئت علمي در اين كشورها مجبورند براي معاش تعداد چشمگيري ، مثالارند براينيز د

وقت آزاد يا امكانات آنها   معموالً،خود و خانواده در بيش از يك محل تدريس يا كار كنند، از اين رو

بسياري از اين كشورها دخالتهاي در . الزم براي پژوهش يا مشاوره با دانشجويان در اختيار ندارند

در چنين شرايطي محيط آزاد براي ابراز . سياسي در امور دانشگاهها زياد و آزاديهاي مدني كم است

 در اين كشورها ،باالخره. مانند  استادان از رسالت اجتماعي خود باز مي،عقيده وجود ندارد و در نتيجه
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 شغلي نيست و روابط نقش مهمي در اين زمينه ياآموزش و پژوهش خوب تنها داليل پيشرفت و ارتق

 استقالل مالي و وابستگي نبودها  از مشكالت اساسي بسياري از دانشگاههاي اين كشور. كند بازي مي

  .بودجه دولتي است  بيش از حد آنها به

 مراكز آموزشي چنين كشورهايي در ةتوان انتظار داشت كه هم آنچه گفته شد، نمي  با توجه به

رسد كه  نظر مي به. هاي آموزشي خود را پشت سر بگذرانند اه مدت فرايند ارزشيابي برنامهكوت

هاي آموزشي عرضه شده توسط دانشگاههاي گروه الف، با كمي كوشش و مرتفع كردن كاستيها،  برنامه

  ب نيزةه شده توسط گروهي از مراكز آموزشي دستئهاي ارا برنامه. نندك ارزشيابي را اخذ ةپروان

ريزي مناسب، در يك دوره دو يا چند ساله، آمادگي الزم را براي كسب مدرك  توانند با برنامه مي

گروه ب و اغلب مراكز آموزشي گروه ج با   برخي از مراكز وابسته به،سفانهأمت. دست آورند  به ارزشيابي

اي گذر موفقيت حداقلهاي الزم، بر   و براي رسيدن بههستندرو ه ب  روايعمدهمشكالت ساختاري 

  .  انجام دهندچشمگيريآميز از فرايند ارزشيابي، بايد اقدامات اصالحي 

نظر از امكانات و در سالهاي اخير، بيشتر گروهها و واحدهاي آموزش مهندسي كشور، صرف

اند كه همه يا بيشتر تخصصها يا گرايشهاي مصوب، حتي در سطوح  يهايشان، تمايل داشتهيتوانا

سيس پرشتاب گروههاي جديد و گسترش سريع أت. نندك و دكتري را راه اندازي كارشناسي ارشد

فعاليتهاي آنها در كشور مصادف است با ادغام گروههاي آموزشي و تخصصي كردن هر چه بيشتر 

توان از ادغام گروههاي آموزش مهندسي در   مي، مثالرايب. فعاليتهاي آنها در كشورهاي پيشرفته

يابد كه  اي سامان مي گونه فرايند ادغام در اين كشورها به. استراليا نام بردكشور  انگلستان يا دركشور 

گروههاي آموزشي جديد هركدام در يك يا دو گرايش خاص از امكانات و تخصص ويژه برخوردار 

  ]. 9  و7[باشند 

  چه بايد كرد؟

سي، نقاط قوت و در اين مقاله ضمن مرور مالكها و دستاوردهاي تعيين شده براي آموزش مهند

ايران تشريح و نشان داده شد كه ارزشيابي در كشور هاي آموزش مهندسي  ضعف عمومي برنامه

ها و الگويي شايسته براي انتخاب  ترين راه براي آگاهي از كمبود هاي آموزش مهندسي مناسب برنامه

 آموزش مهندسي دن كاستيهاي موجود و ارتقايكربرطرف .  آنهاستبه منظور رفعاقدامات اصالحي 

 تحقيقات و ،نفع از جمله وزارت علوم در كشور مستلزم انجام اقدامات متنوعي از سوي طرفهاي ذي

سسه ارزشيابي آموزش مهندسي و انجمن آموزش ؤفناوري، مراكز آموزش مهندسي، آموزشگران، م

هاي آموزش  نامهآميز بر تواند گذر موفقيت در ادامه برخي از اقداماتي كه مي. مهندسي ايران است

  .اند  فهرست شده،ندكمهندسي كشور از فرايند ارزشيابي را تسهيل 
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هاي آموزش   كاستيهاي ساختاري در برنامهة مرتفع كردن هم: تحقيقات و فناوري،وزارت علوم

 جهاني و امكانات موجود، ياههبا در نظر گرفتن تجرب. مدت امكان پذير نيست مهندسي كشور در كوتاه

  : .ند ازاتواند در اين زمينه مفيد واقع شوند، عبارت ترين اقداماتي كه مي مهمبرخي از 

هاي آموزشي  برقراري تناسب بين تواناييهاي هر مركز آموزشي با تعداد دانشجويان و برنامه •

 ؛عرضه شده

تر و با امكانات كمتر و محدود كردن فعاليت اين  بازنگري فعاليت گروههاي آموزشي كوچك •

آموزشهاي تا سطح كارداني يا ادغام آنها در يكديگر و ايجاد گروههاي آموزشي با   مراكز به

  ؛تر  و تواناييهاي گستردهامكانات

  تمركز فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي هر مركز در يك يا دو زمينه خاص با توجه به •

 ؛نيازهاي منطقه و امكانات و نيروي انساني موجود

 براي تضمين كيفيت نظامي برقراري از طريقهاي مصوب،  امهاطمينان از اجراي در خور برن •

 .ه شدهئآموزشهاي ارا
  

 كشور مهندسي آموزش هاي برنامه ارزشيابي و كيفيت تضمين فرايند پيشبرد :مهندسي آموزش مراكز

 دادن فرايند ارزيابي دروني، شناسايي كاستيها و انجام يار دانشگاهها در اجةبه اراد متكي همه از شيب

فرايند  از آميزموفقيت گذار براي آنها دنكر آماده و ها برنامه كيفيت يارتقا براي اصالحي قداماتا

ند اتواند صورت بگيرد عبارت اقدامات اجرايي اوليه كه در اين زمينه در هر دانشگاه مي. است ارزشيابي

  :از

 دانشگاه؛ در آموزش تيفيكي ابيارزش دفتر ا يمركز سيسأت •

  ها؛ برنامهي دروني ابيارزي برا الزم اعتبار صيتخص و امكانات نيمأت •

 كي هر ارزيابي پيگيري مسئول عنوان به مشخص اراتياخت و تهايمسئول باي افراد انتصاب •

   ها؛ برنامه از

 وي ابيارز در مشاركت به منظور انادتاس در زهيانگ جادياي برا الزم داتيتمهي برقرار •

  آموزش؛ هنيزم در پژوهشدادن  انجام ،نيهمچن

   نظر؛ مورد اطالعات ي گردآور وي دسترس به منظوري ابيارز گروهي براي كاف امكانات جاديا •

 و هايكاست رفعي براي دروني ابيارز جينتا اعمالارزيابي براي  گروه  به الزم ارياخت دادن •

 ؛يآموزش ةبرنام بهبود

 ؛يدروني ابيارز جينتا انتشاري برا وبگاه جاديا •
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 و ها برنامهي ابيارز نهيزم در گريدي دانشگاهها با مشتركي هايهمكار امكاني برقرار •

 .آموزش ةنيزم در پژوهش
  

 بهبود فرايند تدريس و خصوصهاي فراواني در   اخير يافتهة در چند ده:آموزشگران مهندسي

 آموزشگران مهندسي بايد توجه داشته باشند كه آگاهي از اين روشها و. دست آمده است  يادگيري به

جمله  از. ان خواهد داشتي دانشجويريادگيثير زيادي در باالبردن كيفيت آموزش و أكارگيري آنها ت به

  : از است عبارت،توان انجام دادي مزمينهن ي كه در اياقدامات

ي هايكاست كردن برطرفي برا ديجدي درسها هئارا وي طراح اي درسها  سرفصلي بازنگر •

ي كارشناس دوره اول سال در ،يمهندس بري آمددر ديجد درس مثل (برنامهي آموزش

 ؛])16[ي مهندس

ي آموزش منابع انتخاب اي نگارش با همراه درس هري برا راهنما وي ريادگي يهدفها هيته •

 ؛هدفها با متناسب

ي ريادگ يهمچون محور  دانشجوي روشها از شتريب استفاده و سيتدر روش در يبازنگر •

 ؛يمشاركت و فعال

ي هدفها  به توجه با انيدانشجوي ريادگ يزانيمي ابيارزي برا مناسبي اروشه يريكارگ به •

 ؛درس هري ريادگي

 ؛يمهندس آموزشي ها برنامهي ابيارز نديفرا در مشاركت •

 تازهي دستاوردها از به منظور آموزش نهيزم در پژوهش و مداومي ريادگ يمهم امر به توجه •

 ؛يمهندس آموزش نهيزم در
  

سازمان از سوي  ارزيابي دروني هر برنامه با ارزيابي بيروني آن : مهندسيسسه ارزشيابي آموزشؤم

تمهيدات مقدماتي نياز   اندازي فرايند ارزشيابي بيروني در كشور نيز به راه. شود ارزشيابي تكميل مي

چه زودتر فاصله ايجاد شده با كشورهاي ديگر در اين زمينه را برطرف  براي اينكه بتوانيم هر. دارد

 دانشگاهي، ةاين اهداف مستلزم همكاري جامع  رسيدن به. م، اقدامات چندي بايد انجام شودنيك

اي مهندسي و پشتيباني مسئوالن اجرايي از سطح دانشكده و دانشگاه تا وزارت علوم،  انجمنهاي حرفه

  :ند ازااقدامات پيشنهادي در حال حاضر عبارت. تحقيقات و فناوري است

ي برا خودكفا و مستقلي ساختار جاديا و رانياي مهندس آموزشي ابيارزش سسهؤم تيتثب •

 نفع؛يذي طرفها مشاركت با آن
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 سسهؤمي برا مناسب و ازين موردي ها پرسشنامه و هادستورالعمل ها، هيرو ها، نامه نييآ هيته •

 ؛يابيارزش

ي ابيرزادادن  انجام  به دانشگاهها بيترغ وي ابيارزش ضرورت باره در مناسبي رسان اطالع •

 ؛يآموزشي ها برنامهي درون

 ؛يابيارزشي ها نامهيگواهي اعطا وي رونيبي ابيارزي رسم آغاز •

 گريد با هايابيارزش متقابليي شناساي برا جانبه چند ا يدوي ها توافقنامهي امضاي برا اقدام •

 كشورها؛

 انميپ جمله از(ي ابيارزش نهيزم دري جهاني مانهايپ  به وستنيپي براي زير برنامه •

 ).واشنگتن

ويژه موفقيت در امضاي   ، بهياد شدهاهداف    دستيابي به:انجمن آموزش مهندسي ايران

هاي آموزش مهندسي   ارزشيابي برنامهخصوصهاي دو يا چند جانبه با ديگر كشورها، در  توافقنامه

اي  نهاي حرفهانجمطور همزمان  به. هاي مورد توافق جهاني است مستلزم استفاده از سازكارها و رويه

گسترش فرهنگ   ويژه انجمن آموزش مهندسي ايران بايد اقدامات الزم را براي كمك به  ، بهمهندسي

ند ابرخي از اقدامات پيشنهادي در اين زمينه عبارت.  خدمات الزم انجام دهندةئارااز طريق ارزشيابي 

 :از

ي ها نامه انيپا (انيدانشجو و انادتاس توسطي مهندس آموزش نهيزم در پژوهشها بيترغ •

 ؛)يدكتر و ارشدي كارشناس

 كشور؛ دري مهندس آموزش ارشدي كارشناس ةدور سيسأت برايي همكار •

 رانيمد و انادتاسي برا "يمهندس آموزشي ابيارزش"ي آموزشي كارگاهها برگزار •

 مختلف؛ي دانشگاهها

 عضو ستا قرار كه كشوري دكتر انيدانشجوي برا "يمهندس آموزش" ديجد درس ةئارا •

 بشوند؛ي علم ئتيه

 تازه انادتاسي براي آموزشي ابيارز و سيتدر روش نهيزم دري آموزش كارگاه و درس هئارا •

 ؛استخدام

 آموزش امر در پژوهشدادن  انجام به منظور كشورها گريد در مشابهي انجمنها باي همكار •

 ؛يمهندس

 آموزشي ارتقا براي ههادانشگا وي فناور و قاتيتحق علوم، وزارت به اهشنهاديپ هئارا •

 .يمهندس
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  نتيجه گيري .5

. استهاي آموزش مهندسي ايران، در كنار نكات قوتي كه دارد، داراي كاستيهاي متعددي نيز  برنامه

توان به دو گروه عام و مشترك بين  ترين آنها در اين مقاله مرور شد، مي اين كاستيها را،  كه عمده

ها  هاي عمومي برنامهيكاست. هاي آموزش مهندسي تقسيم كرد مهك از برنايها و خاص هر  همه برنامه

توسعه مهارتها و نگرشهاي   آفزايي و كم توجهي به تا حد زيادي ناشي از توجه بيش از حد به دانش

  آموزشي به كيد هر برنامهأت. ضروري چون كارگروهي، ارتباطات و طراحي در دانشجويان است

آن هستند، قدمي دادن اند يا قادر به انجام  گرفته آموختگان فرا يعني آنچه دانش ،دستاوردهايش 

  ].17[ خواهد بود   آن برنامهيبزرگ در ارتقا

هاي آموزش مهندسي بهترين روش براي آگاهي از  دهد كه ارزشيابي برنامه تجربه جهاني نشان مي

ست كه  ا اين دهندهكسب مدرك ارزشيابي از يك سازمان معتبر نشان]. 18[كاستيهاي آنهاست 

]. 20 و 19[حداقل شرايط مورد توافق جهاني براي يك برنامه آموزش مهندسي اقناع شده است 

 كشور،ي مهندس آموزش در نفعيذي طرفها از ك يهرست كه  اچنين شرايطي مستلزم اين  رسيدن به

  .نندك فايا هايكاست كردن برطرف در را خود نقش
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