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مديران تعيين ضرورتهاي اصلي در تدوين راهبردهاي آموزش مهندسي كشور از ديدگاه  پژوهشهدف اصلي اين  :چكيده

هاي پژوهش پرسشنامه ابزار گردآوري داده وپيمايشي  ـ روش تحقيق توصيفي. بودت علمي يئبخش صنعت و اعضاي ه

هاي پژوهش داده. ت علمي به آن پاسخ دادندئنفر از اعضاي هي 40نفر از مديران بخش صنعت و  32محقق ساخته بود كه 

در اين . ايران ضروري است كشور داد كه اصالح آموزش مهندسي درنتايج نشان . با روشهاي آماري مناسب تحليل شدند

ترين چالشهاي آموزش ، عدم اطمينان دانشجويان از آينده كاري، مشكالت اجتماعي و مشكالت اقتصادي مهمخصوص

 آموزش مهندسي با نيازهاي علمي و آموزشهماهنگ ساختن روند و براي مواجهه با اين چالشها شمار ميهمهندسي ب

براي  ،همچنين. كارآفرين و كاربردي شدن آموزش مهندسي از اهميت خاصي برخوردار است ،جهاني و همچنين

دروس عملي از قبيل پروژه، بر هاي درسي آموزش مهندسي در قبال نيازها و شرايط جديد بايد برنامه ييپاسخگو

هاي مهندسي زبان انگليسي در برنامه درسي رشته نيزدروس با استفاده از كامپيوتر و آموزش آزمايشگاهها و كارگاهها، 

سرانجام، براي مسئوليت پذيري بيشتر دانشجويان مهندسي، مشاركت آنها در توسعه پايدار جامعه و آشنايي . دشوكيد أت

آشنايي با مهندسي توسط آنها  نيز گذراندن دروس اخالق مهندسي، محيط زيست و انرژي و ،با حرفه مهندسيآنان بهتر 

  .لزامي استا

  

چالشـها، الزامـات دروس، فعاليتهـاي    ، راهبردهـا آموزش مهندسي،  :كليدي هاي واژه

  يادگيري، مشاركت صنعت و دانشگاه
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 مقدمه .1

  سازند و كيفيت زندگي در اين سياره را افزايشكنند، چيزهايي را ميمهندسان مسائل را حل مي

نيازهاي جامعه است و اينكه  ،كندان تغيير ميجاست، ولي آنچه در طول زماين هميشه پا بر. دهندمي

يند آموزش افر ،حرفه مهندسي و در نتيجهبراي آنكه ]. 1[دهندچطور مهندسان به آن نيازها پاسخ مي

برخي از اين . داجديد پاسخ د نيازبايد به چندين  ،آميز باشد يتمهندسان در قرن بيست و يكم موفق

 ،انقالب اطالعات ،جهاني شدن]: 2[ند ازاعبارت ،بيشتري دارندا كه با آموزش مهندسي تناسب نيازه

برابري  ،العمرتشخيص نياز به يادگيري مادام ،ر توسعه پايدارب بيشتركيد أت ،فناورينوآوريها در 

هاي مختلف زندگي اجتماعي و نياز به نقش مهندسان در جنبه ،مشاركت صنعت و دانشگاه ،جنسيت

  .تيمي آوري، كارآفريني، ارتباطات و كارمهندسان با توانايي نو

رو شدن با واقعيتها و چالشهاي قرن ه ب براي اينكه كيفيت و سودمندي آموزش مهندسي براي رو

 ضروري است كه روندهاي موجود در اين آموزشها به طور اساسي بررسي ،دشوبيست و يكم تضمين 

  براي كشور هاي مهندسيدانشكده آيا كه است اين زمينه اين در  ال مطرح شدهؤس ترينمهم]. 3[ندشو

  ؟]4[مهندسي در قرن بيست و يكم آمادگي دارند آموزش چالشهاي برآوردن و واقعيتها با شدن رو هب رو

]: 5[ادبيات آموزش مهندسي در قرن نوزدهم و بيستم دو پديده تقريباً عمومي را نشان داده است

ها برخي از دانشكده. انداي متفاوت بودهطور گستردهفني بههاي هاي درسي در بين دانشكدهبرنامه. 1

"علم محور"
"عمل محور"و برخي ديگر از آنها  1

هاي مهندسي هاي درسي رشتهبرنامهدر . 2ند؛ هست 2

الهاي هندسان يا سؤهاي علم محور مدر دانشكده. صورت گرفته استتغيير جهت از عمل به سوي علم 

الها ؤها پاسخ دهند يا سكنند آنها را از طريق كاربرد دادهگيرند و تالش ميمي پايه پژوهشي را از علوم

از سوي . ستاساس كاربرد صحيح نظريه علمي ا حلها برراه پذيرند كهو مي گيرندرا از حوزه عملي مي

گيرند و براي حل الهاي پژوهشي را از حوزه عملي ميؤهاي عمل محور مهندسان سديگر، در دانشكده

بدون اينكه  ،كنندها و روشهاي علمي استفاده مياي از نظريهكنند، هر چند تا اندازهآنها تالش مي

در عوض، مهندسان به دنبال راه حلهايي . فرض كنند آنها به تنهايي براي ارائه راه حل كافي هستند

ن هستند از اي كه در آن مشتريان شان در دنياي عمل در حال كاركردشرايط ويژهدر هستند كه 

  .لحاظ اقتصادي ممكن و از لحاظ عملي واقعي باشند

در  1990همراه با تغييراتي كه در دهه  گيرد،صورت مي جهان تغييرات سريعي كه هم اكنون در

در حالي كه . دش منجر به مهندسي مجدد گسترده آموزش مهندسي ،آموزش مهندسي شروع شد

بر نقش در آن و رياضيات استوار است، به احتمال زياد  اساس آمادگي زياد در علم ساختار جديد بر

____________________________________________________________________ 
 

1. Science-oriented 
2. Practice-oriented 
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بنابراين، در ]. 1[شودتأكيد ميشايستگيهاي جديد مرتبط با نظم نوين جهاني ان و اي مهندسحرفه

هاي كيد شود تا برنامهأاي تعلم و عمل حرفه برطور همزمان اصالح و بازسازي آموزش مهندسي بايد به

  .ازها و شرايط جديد باشندآموزش مهندسي جوابگوي ني

ايران نيز عموماً بر مبناي دروس عملي و توسط استادان كشور هاي اوليه آموزش مهندسي در دوره

شد، ولي به تدريج با داير شدن دانشگاههاي جديد طي چهل سال با تجربه صنعتي تدريس مي

ر كمتر براي مسائل عملي گذشته، آموزش علوم مهندسي با سطح نظري بسيار باال و با اولويت بسيا

دليل اينكه اوالً از پايه نظري بسيار بااليي برخوردار چنين دانشگاههايي بهآموختگان دانش. رواج يافت

ترين افراد جامعه بودند، پس از ورود به صنعت ترين و با استعدادبودند و ثانياً به طور معمول از باهوش

كردند و تا حدود زيادي بر مسائل عملي تسلط پيدا مي هاي كارورزي و آموزشهاي اوليهو طي دوره

اما با توسعه فناوري و تغييرات شگرفي كه در بخش صنعت . را حل كنندمسائل صنعتي توانستند مي

اين روند ديگر جوابگو نيست و نياز به تغيير و اصالح آموزش مهندسي بيش از پيش  ،ايجاد شده است

  ].7و  6[شودمي احساس

توان به تغييرات جزئي و مقطعي در نظام اصالح و بازسازي آموزش مهندسي نمي به منظور

دنبال اصالح و بهبود مستمر تمام آموزش مهندسي اكتفا كرد، بلكه بايد با تدوين راهبردهاي مناسب به

برخي الزامات براي اصالح موفقيت آميز آموزش مهندسي ]. 7[اجزاي نظام آموزش مهندسي بود 

  ]: 8[از  نداعبارت

ند و ايتوسعه محصول، فر به عنواناي و كار مهندسي، پذيرفتن اين اصل كه عمل حرفه •

هاي مختلف بنابراين، آموزش در رشته. شمار مي روده زمينه آموزش مهندسي ب ،سيستم

 .مهندسي بايد در اين چارچوب و زمينه صورت گيرد

يري مهارتها و نگرشهاي مورد نياز بايد يادگ ،)دانش(ر زيربناهاي فني بكيد أعالوه بر ت •

به عبارت ديگر، بين دانش، مهارتها و نگرشهاي مورد نياز مهندسان در  ؛دشومهندسان تقويت 

 .هاي مهندسي توازن وجود داشته باشدبرنامه درسي رشته

د كه ديدگاه شواي تعيين هدفها و نتايج يادگيري در يك برنامه آموزش مهندسي بايد به شيوه •

 .ت علمي و جامعه را منعكس سازندئنفعان اصلي شامل دانشجويان، صنعت، اعضاي هييهمه ذ

گيرد كه  صورتهاي مهندسي بايد به نحوي تجديدنظر برنامه درسي و آموزش رشتهدر  •

بدون اينكه كيفيت اين آموزشها  ،شوند هدانش آموختتري جذب، حفظ و دانشجويان شايسته

 .به خطر بيفتد

كه  را، ميزي براي اصالح آموزش مهندسي بايد همه تجارب يادگيريآهر كوشش موفقيت •

بايد حداقل در سطح دپارتمان يا  ،بنابراين و در بر گيرد ،شوندمند ميهدانشجويان از آنها بهر
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ت ئاست كه تالشهاي فردي اعضاي هي آناين الزام بيانگر . صالح صورت گيردبرنامه آموزشي ا

 .دشو منجر اصالح آموزش مهندسي تواند به آساني بهعلمي نمي

هاي مهندسي به اصالح آموزش مهندسي سرعت تشكيل ائتالفها بين دانشگاهها و دانشكده  •

 .دشوميمنجر اين همكاري به توسعه موازي و به اشتراك گذاري تجربه و منابع . مي بخشد

هاي يادگيري اساس پذيرش آگاهانه و استفاده مناسب از مدل اصالح آموزش مهندسي بايد بر •

 .بنا شود ،هاي مهندسي كاربرد خيلي زيادي دارندكه در رشته

هر چند كه تغيير بدون هزينه نيست، اما با توجه به محدوديت منابع، اصالح آموزش مهندسي  •

  .بايد با پيدا كردن رويكردهاي جديد براي استفاده مجدد از منابع موجود صورت گيرد

 پژوهشمهندسي و تدوين راهبردهاي مناسب براي آن، در اين با توجه به ضرورت اصالح آموزش 

ضرورتهاي اصلي براي تدوين راهبردهاي آموزش مهندسي كشور از ديدگاه دو گروه از ذينفعان اصلي 

شده ت علمي بررسي و مقايسه ئيعني مديران بخش صنعت و اعضاي هي ؛هاي آموزش مهندسيبرنامه

ثر در ارتقاي كيفيت ؤتراق ديدگاه اين ذينفعان بتوان گامي ماست تا ضمن تعيين وجوه اشتراك و اف

ت ئ، ديدگاه مديران بخش صنعت و اعضاي هيخصوصدر اين . نظام آموزش مهندسي كشور برداشت

  :ه استشدعلمي در چهار جنبه به شرح زير بررسي و مقايسه 

  ؛ت علمي در خصوص چالشهاي آموزش مهندسيئهي اعضاي مقايسه نظر مديران و •

  ؛ت علمي در خصوص الزامات آموزش مهندسيئهياعضاي قايسه نظر مديران و م •

كيد در برنامه أها و دروس مورد تت علمي در خصوص دورهئهياعضاي مقايسه نظر مديران و  •

  ؛هاي مهندسيدرسي رشته

ت علمي در خصوص فعاليتهاي يادگيري مورد نياز ئهياعضاي مقايسه نظر مديران و  •

 .ي مهندسيهارشته دانشجويان

  

  پژوهشروش  .2

جامعه . پيمايشي است ـ ها توصيفياين پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر نحوه گردآوري داده

هاي مهندسي از ت علمي رشتهئاعضاي هي .1: مورد مطالعه تحقيق از دو زير جامعه تشكيل شده است

مواد گروه علوم مهندسي هاي مهندسي برق، شيمي، صنايع، عمران، مكانيك و جمله اعضاي شاخه

كساني كه با فصلنامه آموزش مهندسي ايران  ،فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ايران و همچنين

 بيشترمديران بخش صنعت كه  .2 ؛]به عنوان صاحبنظران آموزش مهندسي[همكاري نزديك دارند 

ت ئنفر از اعضاي هي 58. ]به عنوان مهندسان با تجربه[هاي مهندسي هستند رشته دانش آموختهآنها 

سعي بر آن بوده است . نفر از مديران بخش صنعت به عنوان نمونه هدفمند انتخاب شدند 40علمي و 
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براي گردآوري . هاي مورد نظر چنان انتخاب شوند كه هدف تحقيق به نحو احسن تحقق يابدكه نمونه

ت علمي ئنفر از اعضاي هي 40در مجموع، . هاي پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شدداده

  . نفر از مديران بخش صنعت به پرسشنامه مورد نظر پاسخ دادند 32و 

متخصصان موضوع تهيه  ياهبا توجه به اينكه ابزار پژوهش با بررسي پيشينه تحقيق و دريافت نظر

"روايي محتوا"از  ،شده است
را  سنجش اهداف مورد نظر قابليتپرسشنامه  ،لذاو برخوردار است  1

"پايايي"تعيين  براي. دارد
"آلفاي كرانباخ"ابزار، ضريب  2

اين روش براي محاسبه . محاسبه شد 3

د و شواستفاده مي ،كندگيري ميهاي مختلف را اندازهگيري كه خصيصههماهنگي دروني ابزار اندازه

مذكور مالكهاي  اينكه پرسشنامه دليلدر اين پژوهش نيز به . فقط مستلزم يك بار اجراي آزمون است

بود كه  79/0از اين روش استفاده شده است كه اين ضريب براي كل پرسشنامه  ،سنجدمتفاوتي را مي

  . گيري استدهنده قابليت اعتماد ابزار اندازه نشان

هاي گردآوري شده از روشهاي آمار توصيفي شامل جدول، نمودار، براي تجزيه و تحليل داده

براي تعيين معنادار بودن نتايج از  ،همچنين. وزني استفاده شده است فراواني، درصد و ميانگين

"آزمون تحليل واريانس فريدمن"روشهاي آمار استنباطي شامل 
  براي تعيين تفاوت معنادار در 4

براي تعيين تفاوت معنادار بين نظر مديران بخش  tال هر عامل، آزمون ؤبندي موضوعهاي مورد سرتبه

"آزمون خي دو"علمي و از ت ئصنعت و اعضاي هي
براي تعيين تفاوت معنادار بين فراوانيهاي  5

هاي نرم افزار آماري مورد استفاده براي تجزيه و تحليل داده. مشاهده شده استفاده شده است

  .بوده است SPSSگردآوري شده نرم افزار 

  

  يافته هاي پژوهش .3

اند كرده ت علمي مورد بررسي عنوانئمديران بخش صنعت و اعضاي هي تمام ،1 نمودار و جدول طبق

چند بعدي  نتايج آزمون خي دو. اصالح دارند ايران نياز بهكشور هاي آموزش مهندسي در كه برنامه

هاي اصالح برنامه در خصوصت علمي و مديران بخش صنعت ئنشان داد كه بين نظر اعضاي هي

 بيشتر). p ،66/17  =2x=  001/0(تفاوت معنادار وجود دارد  > p 05/0 آموزش مهندسي در سطح

____________________________________________________________________ 
 

1. Content Validity 
2. Reliability  
3. Cronbach’s Alpha  
4. The Friedman Two-Way Analysis of Variance By Ranks  
5. Chi-Square Test  
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علمي  ئتاعضاي هي اند، اما بيشتركيد كردهأبر اصالحات كامل ت%) 75(مديران بخش صنعت 

  .اندكيد قرار دادهأاصالحات جزئي را مورد ت%) 5/77(

  ت علمي و مديران صنعتئهي اعضاي نياز به اصالح آموزش مهندسي از ديدگاه :1جدول 

ف
دي
ر

  

  پاسخ دهندگان
  اصالحات كامل  اصالحات جزئي  م نياز به اصالحعد

  مجموع
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  32  0/75  24  0/25  8      مديران صنعت  1

2  
ت ئهياعضاي 

  علمي
    31  5/77  9  5/22  40  

  72  8/45  33  2/54  39        مجموع

نمودار 1-  فراواني پاسخ به اصالح آموزش مهندسي
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مديران صنعت 

هيات علمي

  

  علمي در خصوص چالشهاي آموزش مهندسي تئهياعضاي مقايسه نظر مديران و  .1. 3

ت علمي به هر كدام از چالشهاي ئميانگين و رتبه پاسخ مديران بخش صنعت و اعضاي هي 2در جدول 

 است كه تمام آنميانگين پاسخهاي مديران بخش صنعت نشان دهنده . آموزش مهندسي آمده است

نتايج آزمون فريدمن . سط اهميت دارنددگي دروس در سطح باالتر از متواين چالشها به استثناي فشر

  دست آمده بر اساس نظر مديران بخش صنعت در سطحهنشان داد اختالف بين ميانگينهاي ب

05/0p <   001/0(معنادار است  =p ،05/77  =2x ( كه عدم اطمينان دانشجويان از آينده كاري

ميانگين پاسخهاي  ،همچنين. ترين رتبه استداراي باالترين رتبه و فشردگي دروس داراي پايين
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اين چالشها در سطح باالتر از متوسط است و اختالف بين  ت علمي بيانگر اهميت تمامئاعضاي هي

معنادار است   > p 05/0ت علمي نيز در سطحئدست آمده بر اساس نظر اعضاي هيه ميانگينهاي ب

)001/0  =p ،31/117  =2x (و فشردگي دروس داراي  كه مشكالت اجتماعي داراي باالترين رتبه

  .ترين رتبه استپايين

رتبه بندي چالشهاي آموزش مهندسي از نظر مديران بخش صنعت و مقايسه آنها با نظر اعضاي  :2جدول 

  ت علميئهي

  چالشهاي آموزش مهندسي
  مديران صنعت

ت ئهياعضاي 

  علمي
تفاوت 

  ميانگينها
t p  

  رتبه  ميانگين  رتبه  ميانگين

نشجويان از عدم اطمينان دا

  آينده كاري
53/4  1  21/4  5  32/0  88/1  064/0  

  737/0  - 34/0  - 06/0  2  47/4  2  41/4  مشكالت اقتصادي

  250/0  16/1  18/0  6  16/4  3  34/4  ارتباط مناسب با صنعت نبود

  062/0  - 35/1  - 27/0  1  55/4  4  28/4  مشكالت اجتماعي

نبودن انگيزه در ميان 

  دانشجويان
25/4  5  42/4  3  17/0 -  95/0 -  345/0  

  619/0  - 50/0  - 10/0  8  97/3  6  87/3  تغيير و تحول زياد در فناوري

نبودن انگيزه در ميان اعضاي 

  ت علميئهي
70/3  7  03/4  7  33/0 -  52/1 -  134/0  

  627/0  - 49/0  - 11/0  9  50/3  8  39/3  تغيير و تحول زياد در علوم

فعاليت و حجم كار زياد اعضاي 

  ت علميئهي
10/3  9  26/4  4  16/1 -  57/5 -  ∗000/0  

  056/0  - 95/1  - 27/0  10  24/3  10  97/2  فشردگي دروس
 )05/0 p<(* 

ت علمي ئبراي مقايسه اختالف بين ميانگين نظر مديران بخش صنعت و ميانگين نظر اعضاي هي

هاي مستقل براي هر كدام از نمونه tايران، آزمون  كشور در خصوص چالشهاي آموزش مهندسي در

 فقط ،شودكه مشاهده ميچنان. نشان داده شده است 2شد كه نتايج آن در جدول  چالشها انجام

ت علمي در خصوص فعاليت و حجم ئهياعضاي بين نظر مديران و  >p 05/0تفاوت معنادار در سطح 

ساير چالشهاي آموزش مهندسي بين نظر مديران  خصوصت علمي است، اما در ئكار زياد اعضاي هي

  .ت علمي تفاوت معناداري مشاهده نشدئيبخش صنعت و اعضاي ه
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  ت علمي در خصوص الزامات آموزش مهندسيئهياعضاي مقايسه نظر مديران و  . 2. 3

 3در اين پژوهش شش الزام براي آموزش مهندسي در نظر گرفته شده است كه در جدول 

زامات مشخص ت علمي به هر كدام از اين الئميانگين و رتبه پاسخ مديران بخش صنعت و اعضاي هي

است كه تمام الزامات براي آموزش مهندسي در سطح زياد  آننشان دهنده  پاسخها ميانگين .است شده

دست هنتايج آزمون فريدمن نشان داد اختالف بين ميانگينهاي ب ،همچنين. و باالتر از آن اهميت دارند

) p ،75/14  =2x=  01/0(معنادار است  >p 05/0اساس نظر مديران بخش صنعت در سطح  آمده بر

كه كارآفرين شدن آموزش مهندسي و متناسب شدن با نيازهاي علمي داراي باالترين رتبه و متناسب 

دست آمده هاختالف بين ميانگينهاي ب. ترين رتبه استهاي مهندسي داراي پايينشدن با ساير رشته

كه ) p ،75/31  =2x=  001/0(معنادار است >p 05/0ت علمي نيز در سطح ئاساس نظر اعضاي هي بر

متناسب شدن آموزش مهندسي با نيازهاي علمي داراي باالترين رتبه و صنعت محور شدن آموزش 

  . ترين رتبه استمهندسي داراي پايين
 

ت ئرتبه بندي الزامات آموزش مهندسي از نظر مديران بخش صنعت و مقايسه آنها با نظر اعضاي هي :3جدول 

  علمي

  هندسيالزامات آموزش م
تفاوت   ت علميئهياعضاي   مديران صنعت

  ميانگينها
t p  

  رتبه  ميانگين  رتبه  ميانگين

  262/0  14/1  19/0  3  13/4  1  32/4  كارآفرين شدن آموزش مهندسي

متناسب شدن آموزش مهندسي با 

  نيازهاي علمي
32/4  1  65/4  1  33/0 -  01/2 -  ∗049/0  

متناسب شدن با آموزش جهاني 

  مهندسي
28/4  2  60/4  2  32/0 -  05/2 -  ∗044/0  

متناسب شدن آموزش مهندسي با 

  نيازهاي كاربردي
22/4  3  03/4  5  19/0  99/0  325/0  

  194/0  31/1  27/0  6  80/3  4  07/4  صنعت محور شدن آموزش مهندسي

متناسب شدن با ساير رشته هاي 

  مهندسي
90/3  5  10/4  4  20/0 -  13/1 -  264/0  

)05/0 p<(*  

هاي مستقل براي هر كدام از الزامات آموزش مهندسي نشان داد كه بين نظر نهنمو tنتايج آزمون 

ت علمي در خصوص متناسب شدن آموزش مهندسي با نيازهاي ئمديران بخش صنعت و اعضاي هي

يعني مديران بخش صنعت  ؛تفاوت معنادار وجود دارد >p 05/0علمي و آموزش جهاني در سطح 

 3طور كه در جدول  همان. اندكيد كمتري كردهأن دو الزام تت علمي بر ايئنسبت به اعضاي هي

 .ساير الزامات آموزش مهندسي تفاوت معناداري مشاهده نشد خصوصدر  ،مشخص است
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كيد در برنامه أها و دروس مورد تت علمي در خصوص دورهئهياعضاي مقايسه نظر مديران و  .3. 3

  هاي مهندسيدرسي رشته

ت علمي به هر كدام از ئبه پاسخ مديران بخش صنعت و اعضاي هيميانگين و رت 4در جدول 

ميانگين اين . آمده است ،هاي مهندسي گذاشته شودها و دروسي كه بايد در برنامه درسي رشتهدوره

ها و اين دوره بيشتردهد كه اهميت ها و دروس با توجه به نظر مديران بخش صنعت نشان ميدوره

به استثناي دروس مرتبط با علوم انساني كه در سطح متوسط  ،وسط استدروس در سطح باالتر از مت

اختالف بين ميانگين دروس . اندنظر گرفته شده در متوسط از ترپايين كه اسالمي علوم با مرتبط دروس و

كه از ) p ،66/144  =2x=  001/0(معنادار است  >p 05/0اساس آزمون فريدمن در سطح  مختلف بر

  صنعت پروژه داراي باالترين رتبه و دروس مرتبط با علوم اسالمي داراي نظر مديران بخش

ت علمي ئها و دروس با توجه به نظر اعضاي هيميانگين اين دوره ،همچنين. ترين رتبه استپايين

در سطح  سالميها و دروس به استثناي دروس مرتبط با علوم ادهد كه اهميت تمام اين دورهنشان مي

  اساس آزمون فريدمن در سطح اختالف بين ميانگين دروس مختلف بر. ط استباالتر از متوس

05/0 p< 001/0(معنادار است  =p ،55/146  =2x (با استفاده  يدروس ت علميئكه از نظر اعضاي هي

  . ترين رتبه استاز كامپيوتر داراي باالترين رتبه و دروس مرتبط با علوم اسالمي داراي پايين
 

  ت علميئها و دروس از نظر مديران بخش صنعت و مقايسه آنها با نظر اعضاي هيبه بندي دورهرت :4جدول 
كيد در برنامه أها و دروس مورد تدوره

  درسي

تفاوت   ت علميئهياعضاي   مديران صنعت

  ميانگينها
t p  

  رتبه  ميانگين  رتبه  ميانگين

  045/0∗  04/2  26/0  2  43/4  1  69/4  پروژه

  041/0∗  08/2  33/0  3  23/4  2  56/4  آزمايشگاهها

  001/0∗  40/3  70/0  6  85/3  3  55/4  كارگاهها

  056/0  95/1  35/0  4  18/4  4  53/4  دروس زبان انگليسي

  104/0  - 65/1  - 23/0  1  64/4  5  41/4  با استفاده از كامپيوتر يدروس

  004/0∗  97/2  57/0  8  78/3  6  35/4  درس خالقيت و كارآفريني

  138/0  50/1  31/0  5  03/4  7  34/4  كارآموزي

  426/0  80/0  15/0  9  51/3  8  66/3  دروس علوم اقتصادي

  053/0  - 97/1  45/0  7  83/3  9  38/3  دروس مرتبط با محيط زيست

  087/0  - 74/1  38/0  10  38/3  10  00/3  دروس مرتبط با علوم انساني

  000/0∗  - 16/5  - 03/1  11  87/2  11  84/1  دروس مرتبط با علوم اسالمي

)05/0 p<(*  

ت علمي ئبراي مقايسه اختالف بين ميانگين نظر مديران بخش صنعت و ميانگين نظر اعضاي هي

هاي نمونه tهاي مهندسي، آزمون كيد در برنامه درسي رشتهأها و دروس مورد تدر خصوص دوره

. ستنشان داده شده ا 4ها و دروس انجام شد كه نتايج آن در جدول مستقل براي هر كدام از دوره

ت علمي در خصوص پروژه، آزمايشگاهها، ئهياعضاي بين نظر مديران و  ،شودچنان كه مشاهده مي
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تفاوت  >p 05/0كارگاهها، درس خالقيت و كارآفريني و دروس مرتبط با علوم اسالمي در سطح 

ت علمي بر اهميت پروژه، ئبنابراين، مديران بخش صنعت نسبت به اعضاي هي. معنادار وجود دارد

كيد أهاي مهندسي بيشتر تزمايشگاهها، كارگاهها و درس خالقيت و كارآفريني در برنامه درسي رشتهآ

در . اند، اما اهميت دروس مرتبط با علوم اسالمي از نظر مديران بخش صنعت كمتر بوده استكرده

ي ت علمي تفاوت معنادارئها و دروس بين نظر مديران بخش صنعت و اعضاي هيساير دوره خصوص

 .مشاهده نشد

هاي در خصوص ميزان اهميت دروس پايه، اصلي، تخصصي و اختياري در برنامه درسي رشته

است كه از نظر مديران بخش صنعت اهميت اين دروس به استثناي  آنمهندسي نتايج تحقيق بيانگر 

ساس ا دروس اختياري در سطح متوسط و باالتر از آن است كه اختالف بين ميانگين اين دروس بر

ت ئاما از نظر اعضاي هي). p ،21/46  =2x=  001/0(معنادار است  >p 05/0آزمون فريدمن در سطح 

علمي اهميت اين دروس در سطح زياد و باالتر از آن تعيين شده است كه اختالف بين ميانگين اين 

  ). p ،23/30  =2x=  001/0(معنادار است >p 05/0اساس آزمون فريدمن در سطح  دروس بر

  

ميزان اهميت دروس پايه، اصلي، تخصصي و اختياري از نظر مديران بخش صنعت و مقايسه آنها با  :5جدول 

  ت علميئنظر اعضاي هي

دروس پايه، اصلي، تخصصي و 

  اختياري

تفاوت   ت علميئهياعضاي   مديران صنعت

  ميانگينها
t p  

  رتبه  ميانگين  رتبه  ميانگين

  000/0∗  91/3  50/0  3  31/4  1  81/4  دروس تخصصي

  069/0  - 84/1  - 25/0  1  63/4  2  38/4  دروس اصلي

  000/0∗  - 09/4  - 84/0  2  56/4  3  72/3  دروس پايه

  000/0∗  - 67/5  - 15/1  4  03/4  4  88/2  دروس اختياري

)05/0 p<(*  

هاي مستقل براي هر كدام از دروس پايه، اصلي، تخصصي و اختياري نشان نمونه tنتايج آزمون 

ت علمي در خصوص دروس تخصصي، پايه و ئهي اعضاي ر مديران بخش صنعت وداد كه بين نظ

يعني مديران بخش صنعت نسبت به اعضاي  ؛تفاوت معنادار وجود دارد >p 05/0اختياري در سطح 

اند، اما اهميت دروس تخصصي از نظر مديران كرده تأكيد ت علمي بر دروس پايه و اختياري كمترئهي

 ،مشخص است 5طور كه در جدول همان. ت علمي بيشتر استئاعضاي هيبخش صنعت نسبت به نظر 

  .ت علمي مشاهده نشدئدروس اصلي تفاوت معناداري بين نظر مديران و هي خصوصدر 
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  ت علمي در خصوص فعاليتهاي يادگيري مورد نياز دانشجويانئهياعضاي مقايسه نظر مديران و . 4. 3

  هاي مهندسيرشته

  هاي مربوط به هر كدام از فعاليتهاي مورد نياز دانشجويانگزينه به اسخپ فراواني 6جدول در

نتايج آزمون خي دو نشان داد بين نظر مديران بخش صنعت . هاي مهندسي مشخص شده استرشته

اخذ درس آشنايي با مهندسي، انجام دادن پروژه به صورت مشترك  خصوصت علمي در ئو اعضاي هي

هاي مهندسي، اخذ به صورت گروهي، اخذ واحد اختياري از ساير زمينه با صنعت، انجام دادن پروژه

  هاي مهندسي در سطحواحد از دروس كارشناسي ارشد و برداشتن موضوع پروژه از ساير زمينه

05/0 p< اما در خصوص ساير فعاليتهاي يادگيري مورد نياز دانشجويان . تفاوت معناداري وجود دارد

ت علمي مشاهده ئهاي مهندسي تفاوت معناداري بين نظر مديران بخش صنعت و اعضاي هيرشته

  .نشد

فعاليتهاي يادگيري مورد نياز دانشجويان رشته هاي مهندسي از نظر مديران بخش صنعت و اعضاي  :6جدول 

  ت علميئهي

  نمونه  فعاليتهاي يادگيري
الزم 

  نيست
 p  خي دو  اجباري  اختياري

شنايي با مهندسي را دانشجويان درس آ

  اخذ كنند

  25  5    مديران صنعت
52/12  *001/0  

  18  13  9  ت علميئهي

پروژه خود را به طور مشترك دانشجويان 

  در صنعت انجام دهند

  23  8    مديران صنعت
03/19  *000/0  

  9  30  1  ت علميئهي

دانشجويان درس اخالق مهندسي را اخذ 

  كنند

  21  8  2  مديران صنعت
20/1  574/0  

  25  14  1  ت علميئهي

دانشجويان درس محيط زيست و انرژي را 

  اخذ كنند

  19  11  1  مديران صنعت
617/0  794/0  

  24  13  3  ت علمييئه

پروژه خود را گروهي انجام دانشجويان 

  دهند

  19  11  1  مديران صنعت
66/18  *000/0  

  5  33  2  ت علميئهي

از  واحد اختياري را 9تا  6بين دانشجويان 

  ساير زمينه هاي مهندسي اخذ كنند

  14  17    مديران صنعت
12/17  *000/0  

  3  28  8  ت علميئهي

واحد از دروس  6تا  3بين دانشجويان 

  كارشناسي ارشد را اخذ كنند

  2  24  5  مديران صنعت
92/8  *007/0  

  1  19  20  ت علميئهي

يك ترم تحصيلي را در يكي دانشجويان 

مورد قبول كشور ديگر از دانشگاههاي 

  بگذرانند

  4  17  9  مديران صنعت

55/3  195/0  
  1  22  17  ت علميئهي

موضوع پروژه خود را از ساير دانشجويان 

  زمينه هاي مهندسي انتخاب كنند

  3  13  14  مديران صنعت
95/13  *000/0  

    5  34  ت علميئهي

)05/0 p<(*  
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باري بودن درس آشنايي با مهندسي بر اج%) 83(مديران بخش صنعت  بيشتر، 6بر طبق جدول 

ت علمي تقريباً به يك اندازه بر الزم نبودن، اختياري و اجباري بودن ئاند، اما اعضاي هيكيد كردهأت

در خصوص اينكه دانشجويان پروژه خود را به طور مشترك در صنعت انجام . اندكيد كردهأاين درس ت

را  آن%) 75(ت علمي ئاعضاي هي و بيشتراري اين فعاليت را اجب%)  74(مديران  بيشتر ،دهند

ت علمي درس ئهم از نظر مديران بخش صنعت و هم از نظر اعضاي هي. انداختياري در نظر گرفته

اينكه دانشجويان پروژه . اخالق مهندسي و درس محيط زيست و انرژي بايد به صورت اجباري باشد

 بيشتربايد اجباري باشد، اما از نظر %) 61(ديران م بيشتراز نظر  ،خود را به صورت گروهي انجام دهند

هاي اخذ واحد اختياري از ساير زمينه. بايد به صورت اختياري ارائه شود%) 83(ت علمي ئاعضاي هي

مهندسي از نظر مديران بخش صنعت حتماً بايد انجام شود يا به صورت اختياري يا به صورت اجباري، 

اخذ واحد از . اندبه صورت اختياري مورد توجه قرار داده%) 72(را ت علمي اين فعاليت ئاما اعضاي هي

 بيشتربايد به صورت اختياري باشد، اما از نظر %) 77(مديران  بيشتردروس كارشناسي ارشد از نظر 

از نظر اكثريت . انجام شود يا بايد به صورت اختياري باشداين كار ت علمي نياز نيست ئاعضاي هي

در يكي از را اينكه دانشجويان يك ترم تحصيلي %) 55(ت علمي ئضاي هيو اع%) 57(مديران 

اينكه دانشجويان . بايد به صورت اختياري در نظر گرفته شود ،بگذراننددانشگاههاي مورد قبول كشور 

مديران الزم نيست يا  بيشتراز نظر  ،هاي مهندسي انتخاب كنندموضوع پروژه خود را از ساير زمينه

الزم نبودن اين فعاليت را مورد %)  87(ت علمي ئاعضاي هي بيشتراختياري باشد، اما  بايد به صورت

  .  اندكيد قرار دادهأت

خصوص فعاليتهاي يادگيري مورد نياز  در صنعت بخش مديران نظر براي دو خي آزمون نتايج

. وجود دارداختالف معناداري  >p 05/0دانشجويان نشان داد بين فراوانيهاي مشاهده شده در سطح 

مديران بخش صنعت بر اجباري بودن درس آشنايي با مهندسي، پروژه مشترك  بيشتر، 2طبق نمودار 

اند؛ از نظر كيد كردهأبا صنعت، درس اخالق مهندسي، درس محيط زيست و انرژي و پروژه گروهي ت

كنند يا بايد به  هاي مهندسي اخذمديران الزم نيست دانشجويان پروژه خود را از ساير زمينهبيشتر 

  .كيد شده استأصورت اختياري باشد و در بقيه موارد بر اختياري بودن فعاليتها ت

ت علمي در خصوص فعاليتهاي يادگيري ئهمچنين، نتايج آزمون خي دو براي نظر اعضاي هي

ر مورد نياز دانشجويان نشان داد بين فراوانيهاي مشاهده شده به استثناي درس آشنايي با مهندسي د

ت علمي بر اجباري ئاعضاي هي شتريب ،3طبق نمودار . عناداري وجود دارداختالف م >p 05/0سطح 

اعضا الزم  بيشتراند؛ از نظر كيد كردهأبودن درس اخالق مهندسي و درس محيط زيست و انرژي ت

هاي مهندسي اخذ كنند و چند واحد از دروس نيست دانشجويان پروژه خود را از ساير زمينه

  .كيد شده استأدر بقيه موارد بر اختياري بودن فعاليتها ت و شناسي ارشد را بگذرانندكار
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  فراواني پاسخ به فعاليتهاي يادگيري مورد نياز دانشجويان از نظر مديران بخش صنعت :2 رنمودا

  

  

  يفراواني پاسخ به فعاليتهاي يادگيري مورد نياز دانشجويان از نظر اعضاي هئيت علم :3نمودار 
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  گيريبحث و نتيجه .4

ت علمي مورد بررسي عنوان ئتمام مديران بخش صنعت و اعضاي هي ،اين پژوهشبا توجه به نتايج 

ضرورت بازسازي و اصالح . ايران نياز به اصالح دارند كشور هاي آموزش مهندسي دراند كه برنامهكرده

وظيفه ]. 11و  10، 9، 7[كيد قرار گرفته است أآموزش مهندسي در پژوهشهاي ديگر نيز مورد ت

ثري ؤاي آموزش دهد كه مهندسان مدرن و معالي اين است كه دانشجويان مهندسي را به گونهآموزش

ت پذير ياجتماعي مسئول رظناز  و فني متخصص رظن از بايد مهندسي دانشجويان منظور، اين براي .شوند

وري، كارآفريني و برتري در محيطي بهرهاين چنين آموزشي براي تحقق . مند به نوآوري باشندهو عالق

بنابراين، بايد آموزش بهتري براي . استضروري  ،مهاي فني پيچيده و پايدار استنظاكه مبتني بر 

آماده كردن دانشجويان مهندسي براي آينده صورت پذيرد و اين كار بايد از طريق اصالح سيستماتيك 

  ].8[آموزش مهندسي انجام شود 

بايد با چالشهاي آموزش مهندسي در قرن  ،دشبا بخشح آموزش مهندسي ثمربراي اينكه اصال

هاي اين پژوهش نشان داد كه عدم اطمينان دانشجويان از آينده يافته. دشوبيست و يكم متناسب 

ايران از ديدگاه مديران  كشور ترين چالشهاي آموزش مهندسي دركاري و مشكالت اقتصادي مهم

ترين چالشهاي ت علمي مشكالت اجتماعي و اقتصادي را به عنوان مهمئاعضاي هي. بخش صنعت است

ارتباط مناسب با صنعت، نبودن انگيزه در ميان دانشجويان، تغيير  نبود. اندآموزش مهندسي ذكر كرده

ت علمي،  فعاليت و حجم كار زياد ئو تحول زياد در فناوري و علوم، نبودن انگيزه در ميان اعضاي هي

ايران ذكر كشور علمي و فشردگي دروس به عنوان چالشهاي بعدي آموزش مهندسي در ت ئاعضاي هي

ت علمي فقط در خصوص فعاليت و حجم كار ئبين نظر مديران بخش صنعت و اعضاي هي. است شده

ت علمي در مقايسه با مديران ئت علمي تفاوت معناداري مشاهده شد و اعضاي هيئهياعضاي زياد 

 .اندالش امتياز باالتري در نظر گرفتهبخش صنعت براي اين چ

در خصوص الزامات آموزش مهندسي براي مواجهه با چالشهاي مطرح شده و ارتقاي كيفيت اين 

آموزش مهندسي با نيازهاي علمي، كارآفرين  هماهنگين است كه آنوع آموزشها نتايج پژوهش بيانگر 

دانشگاهها . اي برخوردارندز اهميت ويژهشدن اين نوع آموزشها و تناسب با آموزش جهاني مهندسي ا

"موريت سوميأم"يعني آموزش و پژوهش،  ؛موريتهاي سنتي خودأدر ادامه م
را در اقتصاد مبتني بر  1

هاي نوآوري مبتني بر دانش، توسعه فناوري و كارآفريني را اند و با ايجاد زمينهدانش عهده دار شده

ت ئدر اين پژوهش نيز مديران بخش صنعت و اعضاي هي]. 13و  12[سازندبراي جامعه فراهم مي

موريت أاند كه بيانگر اهميت مكيد كردهأعلمي بر كارآفرين شدن و كاربردي شدن آموزش مهندسي ت

  .سوم دانشگاهها در نظام آموزش مهندسي است
____________________________________________________________________ 

 

1. Third Mission  
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ت علمي نسبت به مديران بخش صنعت بر ئدر خصوص الزامات آموزش مهندسي، اعضاي هي

نكته قابل . اندكيد بيشتري داشتهأوزش مهندسي با نيازهاي علمي و آموزش جهاني تآمهماهنگي 

ت علمي صنعت محور شدن جزو ئهياعضاي تأمل اين است كه هم از ديدگاه مديران و هم از نظر 

شايد دليل اين امر توسعه بخش خدمات و . الزامات بعدي آموزش مهندسي در نظر گرفته شده است

  ].15و  14[مهندسي در اين بخش باشد  دانش آموختگانيش اشتغال بيش از پ

ها و دروسي گذاشته شود تا اين هاي مهندسي چه دورهدر خصوص اينكه در برنامه درسي رشته

نوع آموزشها پاسخگوي نيازها و شرايط جديد باشند، نتايج پژوهش نشان داد كه مديران بخش صنعت 

ژه، آزمايشگاهها، كارگاهها و درس خالقيت و كارآفريني ت علمي بر اهميت پروئنسبت به اعضاي هي

از آنجا كه كار مهندسي مستلزم درگيري . اندكيد كردهأهاي مهندسي بيشتر تدر برنامه درسي رشته

 -يند و سيستم است، توجه به تجارب طراحيامهندسان در مراحل مختلف چرخه حيات محصول، فر

ها و دروسي و بيانگر اهميت دوره] 8[سازد را آشكار مي هاي مهندسياجرا در برنامه درسي رشته

  . هاي آموزش مهندسي استمانند پروژه، آزمايشگاهها و كارگاهها در برنامه

با  يدروسدليل ماهيت جهاني و فراملي بودن آموزش و حرفه مهندسي، دروس زبان انگليسي به

كامپيوتري و اينترنتي و دوره فناوريهاي ن از دليل استفاده زياد مهندسااستفاده از كامپيوتر به

تر و تعامل بيشتر دانشجويان مهندسي با صنعت هم از نظر ارتباط نزديك براي برقراريكارآموزي 

- در ميان دوره. ستا ت علمي مورد توجه قرار گرفتهئمديران بخش صنعت و هم از ديدگاه اعضاي هي

هاي مهندسي دروس مرتبط با محيط زيست، دروس ها و دروس مطرح شده در برنامه درسي رشته

تر علوم اقتصادي و علوم انساني امتيازي در حد متوسط و دروس مرتبط با علوم اسالمي امتيازي پايين

نتايج نشان داد كه از نظر مديران بخش صنعت دروس تخصصي  ،همچنين. انداز متوسط كسب كرده

ت علمي بيشترين ئي مهندسي دارند، اما از نظر اعضاي هيهاباالترين اهميت را در برنامه درسي رشته

  .كيد بايد بر دروس اصلي و پايه باشدأت

هاي مهندسي نتايج پژوهش از ميان فعاليتهاي يادگيري در نظر گرفته شده براي دانشجويان رشته

ت علمي در خصوص اجباري شدن درس اخالق ئبيانگر توافق مديران بخش صنعت و اعضاي هي

اي براي اهميت اخالق حرفه. و درس محيط زيست و انرژي براي دانشجويان مهندسي است مهندسي

كيد قرار گرفته است أمهندسي در مطالعات و بررسيهاي چندي مورد ت دانش آموختگاندانشجويان و 

رشته هاي  درسي برنامه در »مهندسي اخالق « عنوان با درسي لزوم امر اين كه ]20و  19، 18، 17، 16[

اي در استفاده كارا از انرژي و توسعه آموزش نقش تعيين كننده ،همچنين. سازدمهندسي را آشكار مي

هاي مهندسي به دليل بالطبع گنجاندن اين نوع آموزشها در برنامه درسي رشته. كندپايدار ايفا مي

   ].22و  21[اي برخوردار است درگيري زياد مهندسان با منابع طبيعي از اهميت ويژه



  ...مقايسه ديدگاه مديران : بخش دوم. ضرورتهاي اصلي در تدوين راهبردهاي آموزش مهندسي ايران 
    

16 

عالوه بر اين، از نظر مديران بخش صنعت درس آشنايي با مهندسي، پروژه مشترك با صنعت و 

ت علمي ئاما اعضاي هي. هاي مهندسي اجباري باشدپروژه گروهي نيز بايد براي دانشجويان رشته

بودن  تقريباً به يك اندازه بر الزم نبودن، اختياري و اجباري بودن درس آشنايي با مهندسي و اختياري

دانشگاههاي مطرح در سطح جهان  بيشتردر . اندكيد كردهأپروژه مشترك با صنعت و پروژه گروهي ت

اي بر مهندسي يا آشنايي با مقدمه«، »مهندسي عمومي«عناويني چون  بادرس آشنايي با مهندسي 

  ل ارائههاي مهندسي گنجانده شده است كه در سال اول تحصيدر برنامه درسي رشته »حرفه مهندسي

توانايي در برخي كسب هدف اين درس آشنايي دانشجويان مهندسي با حرفه مهندسي و . شودمي

در مصاحبه با مهندسان برجسته ايراني ضرورت هدايت  ،همچنين]. 24و  23، 8[مهارتهاي پايه است 

ايش توانايي اساس اولويتهاي پژوهشي صنايع و افز نامه بردانشجويان براي اخذ موضوع پروژه و پايان

  ]. 25[كيد قرار گرفته است أدانشجويان مهندسي در كارگروهي و تيمي مورد ت

است كه واحد  آندر خصوص ساير فعاليتهاي مورد نياز دانشجويان مهندسي نتايج پژوهش بيانگر 

شود يا به صورت  خذهاي مهندسي از نظر مديران بخش صنعت حتماً بايد ااختياري از ساير زمينه

صورت اختياري مورد ت علمي اين فعاليت را بهئاعضاي هيبيشتر ري يا به صورت اجباري، اما اختيا

مديران بايد به صورت اختياري  بيشتراخذ واحد از دروس كارشناسي ارشد از نظر . اندتوجه قرار داده

ت اختياري يا بايد به صور اين كار صورت گيردت علمي نياز نيست ئاعضاي هي بيشترباشد، اما از نظر 

ت علمي اينكه دانشجويان يك ترم تحصيلي را در يكي از ئمديران و اعضاي هي بيشتراز نظر . باشد

اينكه دانشجويان . بايد به صورت اختياري در نظر گرفته شود ،دانشگاههاي مورد قبول كشور بگذرانند

مديران الزم نيست يا  ربيشتاز نظر  ،هاي مهندسي انتخاب كنندموضوع پروژه خود را از ساير زمينه

كيد قرار أت علمي الزم نبودن اين فعاليت را مورد تئاعضاي هي بيشتربايد به صورت اختياري باشد، اما 

  .  اندداده

  ت علميئدست آمده از مقايسه نظر مديران بخش صنعت و اعضاي هيهبا در نظر گرفتن نتايج ب

  :ش مهندسي كشور را به شرح زير خالصه كردتوان ضرورتهاي اصلي در تدوين راهبردهاي آموزمي 

هاي مهندسي متناسب با نيازهاي بازار كار ايران و ترسيم دورنمايي مناسب گسترش رشته •

  ؛براي آينده كاري دانشجويان مهندسي

شناخت مشكالت اجتماعي و اقتصادي جامعه و ارتباط متقابل بين اين مشكالت و نظام  •

  ،آموزش مهندسي كشور

منظور افزايش انگيزه دانشجويان و هاي مهندسي بهشرايط مناسب در رشته فراهم كردن •

   ؛ت علميئاعضاي هي

  ؛ارتباط متقابل با صنعت و جامعهبر برقراري كيد نظام آموزش مهندسي أت •
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  ؛آموزش مهندسي با نيازهاي علمي و كاربردي به طور همزمانهماهنگ ساختن  •

يعني مشاركت در نوآوري  ؛آموزش مهندسي كشور وريت سوم دانشگاهها در نظاممأيد بر مكأت •

  ؛و كارآفريني براي توسعه جامعه

ن كردهاي آموزش مهندسي و به روز كردن تغيير و تحوالت فناوري و علوم در برنامه بارتاب •

  ؛آنها

شناخت و آگاهي از آموزش جهاني مهندسي و بومي كردن اين نوع آموزشها متناسب با شرايط  •

  ؛ايرانو نيازهاي جامعه 

ها و دروسي از جمله پروژه، تدارك منابع و شرايط الزم براي درگيري دانشجويان در دوره •

آزمايشگاهها، كارگاهها و كارآموزي كه امكان كاربرد مباحث نظري در موقعيتهاي واقعي را 

  ؛فراهم مي سازند

امپيوتر و درس با استفاده از ك يدروس تبيين جايگاه و نقش آموزش دروس زبان انگليسي، •

  ؛هاي مهندسيخالقيت و كارآفريني در برنامه درسي رشته

هاي مهندسي و آگاهي از ل شدن به دروس اصلي و تخصصي در برنامه درسي رشتهياهميت قا •

  ؛ر متخصص و حرفه اي شدن مهندسانبثير آنها أت

هاي شتهاي و درس محيط زيست و انرژي براي دانشجويان راجباري كردن درس اخالق حرفه •

  ؛مسئوليت پذيري بيشتر مهندسان و توسعه پايدار جامعه جهتمهندسي در 

فراهم كردن زمينه براي آشنايي دانشجويان با حرفه مهندسي، همكاري نزديك با صنعت و  •

  .فعاليتهاي گروهيدادن انجام 
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