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 آسيب جدي دو مهندسي گرايشهاي ايرشته فرا و ميان دانشگاهي هايدوره كيفيت كم برپائي يا گسترش در خيرأت :چكيده

 در موجود در اين مقاله با اشاره به تجارب و آسيبهاي. فناوري در جهان است يرات مستمر علم وتغي با ييهمسو مسير در

چارچوب اين روشگان مبتني بر تعميم مدلهاي زد  .ه استشد پيشنهاد هادوره اين بهبود يا توليد براي روشگاني ايران و جهان

سسه ؤم" و" انجمن ماشينهاي رايانشي"ه مشترك پژوهشي ها و واحدهاي دانشي كار گروحوزه ، مدل)هاي درسيزنجيره(

نام  .هاي دانشي متوازن همجوش استدروس به پيكره "هاي دانشيپيكره"و تعميم الگوي  " ن برق و الكترونيكامهندس

ليه سواد او در اين چارچوب. متوازن همجوش هم به همين دليل براي آن انتخاب شده است هاي دانشي پيكره؛ يعنيپادمه

يند ابيني و براي تعيين آنها ويژگي و فراي پيشگونهاي بهو فرا رشته ايند رشتهچاي، هاي ميان رشتهمورد نياز آغاز دوره

كارشناسي ارشد به علت يا  هايها يا ادامه تحصيل در آنها در دورهي اين دورهيكه از آفت تمايل به برپا شودپيشنهاد مي

  ومختصر مفروضات و تعاريف استاندارد بخش اول مقاله شامل تبيين. ي، پيشگيري شوديواامكان قلت يا عمق كم محت

اي مهندسي ما به ارائه با هورود دانشگاه نها و توجيه لزومآاي و تبيين تفاوتهاي مفاهيم پيشا رشته، رشته و پسا رشته رايج

 مشخصات كمينه داوطلبان رجاعات كافي، بهروشگان با ا تشريح  پس ازهمچنين،. ها اختصاص داردكيفيت اين دوره

  .ه استشدها اشاره شركت در اين دوره

  

اي، پيكره هاي دانشي، حوزه هـا و واحـدهاي دانـشي،            آموزش ميان رشته   :كليدي هاي  واژه

  . پايه، همجوشي متوازن بين رشته اي ـبرنامه درسي مدل

____________________________________________________________________ 
 

 . ارائه شده است1392در آبان ماه ) مهندسي بر پايه توسعه پايدارآموزش ( اين مقاله در سومين كنفرانس آموزش مهندسي * 

  abtahi@sharif.edu .نعضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف، تهران، ايرا .1

  )     15/10/1392: مقاله دريافت(                                                                                                                          

        )20/2/1393:پذيرش مقاله(                                                                                                                  



  ... كارشناسي ارشد     دوره هايميان رشته اي   برنامه هاي درسيدبراي توليد و بهبوروشگاني 

    

�� 

    مقدمه .�

 سال  و 164 يعني دارالفنون ؛مهندسي ايرانترين مركز آموزش  شمسي از عمر قديمي1391تا سال 

  به اجبار. ]1[گذرد سال مي78 يعني دانشگاه تهران ؛ترين دانشگاه جامع كشوراز عمر قديمي

 توليد و ،بنابراين. برداري از كشورهاي پيشگام بوده استهاي درسي گرتههاي اوليه برنامهگونه

بلوغ نيازمند زمان رسيدن به  است كه براي جديداليتي كشور فع ها در پايه اين برنامه ـبازنگري مدل

 در دهه گذشته بازنگريهاي مهمي در آموزش مهندسي در جهان صورت گرفته كه ،در اين ميان. است

هاي سسه ارزشيابي برنامهؤم" EC2000 سند مهم .محور متكي بوده استبر ارزشيابي دستاورد

 را در اروپا براي بازنگري و همگرا كردن "يند بولونياافر" عنوان آغازگر،به" �)ابت(آموزشي آمريكا 

با همكاري دانشگاههاي ) تي.آي.ام(سسه فناوري ماساچوست ؤ م،سپس .آموزشها در پي داشته است

CDIOديگر طرح بازنگري معروف به 
آموختگاني متناسب با نياز امروز و را با هدف تربيت دانش 2

ذينفعان متكثر و معيارهاي چندوجهي، در مقايسه مدلهاي جهاني ].1[اندفرداي صنعت تدوين كرده

روشگان ). 1جدول (روشنگر دشواريهاي ارائه چارچوب و روشگان در اين زمينه است  در اين زمينه،

اي رشته پيشنهادي اين مقاله در پاسخ به نياز و ضرورت حضور ما در عصر آموزشهاي پسا"پادمه"

  .ده استشپيشنهاد 
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1.  ABET: Accreditation Board for Engineering & Technology 

2. CDIO: Conceive-Design -Implement-Operate 
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  ]2[معيارهاي تضمين كيفيت آموزشي در مدلهاي جهاني : 1جدول 

  
  

    تعريف مسئله و روش تحقيق    .�

اي و استفاده از بهترين تجارب موجود و ثمربخش در اين پژوهش كاربردي با الگوي مطالعه كتابخانه

 پايه براي  ـلايران و جهان در اين زمينه و با توجه به نيازهاي ما به داشتن يك الگوي مدكشور 

دار اي مياني از پژوهش ادامهاين مقاله فرآورده. هاي درسي دانشگاهي انجام شده استتدوين برنامه

هاي درسي به ويژه در نويسنده مقاله است كه  ضمن تدوين با نمونه سازي موردي، براي تدوين برنامه

  "زد "هاي يك تا پنج بعدي مدل. كار گرفته شده و بهبود يافته استه حوزه فناوري اطالعات ب

 كه در مراجع اين مقاله هم به آنها ،  پيش از اين در قالب مقاالتي ـهاي پيشين اين پروژه فرآورده -

، موضوع اين مقاله،  پادمهروشگان .  در مجالت و كنفرانسهاي مرتبط ارائه شده است،اشاره شده

هاي هاي درسي دورهراي تدوين برنامه پايه ب ـي مدليفرآورده كنوني اين پژوهش است كه الگو

 دانشي، كار مشترك واحديهايها و اين روشگان  تعميمي از مدل حوزه. اي مهندسي استپسارشته

ACM   و  IEEEاست  . 
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    برخي دشواريهاي آموزشهاي دانشگاهي موجود ايران .�

آموزشي مجري اين در كنار ظرفيتهاي پذيرش نامتناسب با امكانات ابزاري و انساني واحدهاي 

روز رساني عدم استفاده از مدلي واحد يا معتبر براي توليد و به ترمهم همه از و نبودن روزآمد و آموزشها

ي نيز اشاره ي جديد، بايد به برخي از دشواريهاي اجراياههاي درسي، توليد دروس و گرايشبرنامه

  ها،سيس دورهأيان آموزشها براي تي اخير واحد مجوز دهنده به مجري از جمله جدا،]4 و 3[كرد

هاي آموزشي در وزارت علوم، تحقيقات و ييد كننده برنامهأ جديد از واحد تياهها و گرايشرشته

تواند و در سالهاي آتي مياست  است كه نتايج منفي آن هم اينك بروز كرده ايفناوري، دشواري

  حلي اشاره كرد كه براي رفع آن راهييها بايد منصفانه به دشوار،در اين ميان. بيشتر آشكار شود

حلها از الگوهاي دو يا چند رگه و متناسب با توان هر واحد مجري اي وجود ندارد و بايد در راهيگانه

 متفاوت واحدهاي مجري،  با توجه به توان و ظرفيتهاي علمي و آموزشي كامالًمثالً .بهره گرفت

هاي درسي تفويض ي تجديد نظرهاي موردي در برنامهمصلحت نيست اختيارات يكساني به آنها برا

مرتبط ها به گروهي محدود در وزارتخانه با امكاناتي بسيار ناچيز و سپارش وظيفه تدوين برنامه. شود

اما نيازهاي عاجل . ن دروس مشكل بعدي استا آنها با واحدهاي مجري آموزشها و مدرسنبودن

دانشگاههاي آن دسته از ي را به سمت ينها و واحدهاي اجراتواند سازماموردي به تخصصهاي ويژه مي

  ]اي هستند بين رشتهكه عموماً[ را هاي جديدكه به علت تنگناهاي مالي، ارائه دوره مجري سوق دهد

و با تدوين بدون الگوي مبتني بر تركيب كنند مياي آغاز رشتهبا تحليل كمينه از مفاهيم ميان

 كه ثمره تصويب يا عدم تصويب آن در رساننده اتمام مي مفاهيم دو رشته بتعدادي درس، با نسبتي از

گيري، گاه  تناسب،كيفيت و آساننبوداين . واحد مسئول وزارتي، هر دو مولد معضالت جديدي است

هاي پيشنهادي آشكار است و بايد براي ويژه منابع درسي دورهها، دروس و بهدر انتخاب عناوين دوره

  .ره انديشي شودحل آنها چا

 يا حتي برگشت به �، ماندن ما در عصر رشتگي�رشتههاي پسارسد در شرايط گسترش دورهبنظر مي

انگاره برخي خبرگان با قياس با .  گامي به پيش نيست و با نيازهاي جامعه سنخيت ندارد�پيشارشتگي

  معتبر كه با تغييرات عموماًدوران تحصيل خود در گذشته يا با تكيه بر تجارب دانشگاههاي پرسابقه و

هر چند حركت در اين . خيري پر هزينه وادار كندأكنند، نبايد ما را به تكارانه برخورد ميمحافظه

هر چند . تواند اين گذار را كم تهديد و پر فرصت كندچارچوبي راهنما مي. جهت هم كم آسيب نيست
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1. Post-Discipline 

2. Disciplinarity 
3. Pre- Disciplinarity 
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 �ايهاي ميان رشتهي تحصيالت تكميلي به دوره دانشجويان ورود ـ در مواردي ناشي از اضطرارـ اقبال

براي آغاز پر توان گسترش اين .  را هم بايد آسيب شناسي كرد]ها گاه با تصور سادگي اين دوره[

توان از ابتدا با گلچين كردن دانشجويان توانا، سطح توقع و انتظار و كيفيت دانشجويان ها ميدوره

ها بتوانند براي گروههاي بعدي نقش هاي اين دورهبلكه فرآوردها تها را افزايش داد ورودي اين رشته

  . الگو را ايفا كنند

 

    رشتگيرشتگي تا پساپيشينه و سير گذار از پيشا .�

يند، شيوه تفكر، اميان رشتگي نوعي فلسفه، روش شناسي، مفهوم، فر: گويد مي�جولي تامپسون كالين

�طرز تفكر انعكاسي يا ايدئولوژي واكنشي

تر و منظور شناخت و فهم دقيقبه. عريف شده است ت 

تري از تر و جامعتر از ميان رشتگي و ماهيت آن، ناگزير از توصيف، تبيين و ارائه تعريف دقيقعلمي

يندها و ارشتگي ساختار معرفتي حاكم بر سياستها، فر.  هستيم�رشته و ابعاد و خصلتهاي رشتگي

مثابه گفتماني مسلط بر نهادهاي سازماني خير است كه بههاي آموزشي و پژوهشي دو قرن اشيوه

 كه به جاي �هاي سنتياصطالح رشته. ه استدتوليد دانش و عرضه آموزش نظير دانشگاه حكمفرما ش

  رشته امروزه استفاده بيشتري دارد، متشكل از ساختارهاي منظم و سازمان يافته دانش است كه

اي مشخص از مسائل و موضوعاتي مانند تاريخ، فلسفه، الهيات طور تاريخي و متعارف حول مجموعهبه

 ]. 6 و 5[يا فيزيك متمركزند 

اي گفتمان غالب از عصر روشنگري تا اواسط قرن گذشته، گفتمان رشتگي و رويكردهاي رشته

  .دشبيني پذير تصور ميعصري بود كه ارتباطات، تعامالت و تغييرات اجتماعي خطي و پيش

  كار بردههاي توصيف و تبيين سطح وسيعي از فعاليتهاي علمي، پژوهشي و آموزشي برشتگي برميان

 شناخت، فهم و تحليل يك خصوصشود كه كنشگران و متخصصان دو يا چند رشته علمي در مي

گروهي معتقد بودند رشتگي بيش . كردندپديده، موضوع يا مسئله پيچيده و واقعي با هم همكاري مي

اما گفتمان . پاسخگوي تحليلهاي چند وجهي نيست نه و تك ساحتي شده است واز حد فرسوده، كه

. رشتگي كه در ادامه گفتمان رشتگي است، بخشي از هويت خود را وامدار اين گفتمان استميان

ها، مفاهيم، تخصصها و تلفيق مصنوعي و تحميلي دانش، نظريهو ي يي گردهماامعنرشتگي بهميان
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1. Inter-Disciplinary 

2. J. T. Kelin 
3. Reflexive Ideology 

4. Disciplinarity 

5. Traditional Discipline 
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  هاي مختلف با يكديگر يا آميزشآوري و التقاط دادهته علمي يا جمعروشهاي دو يا چند رش

ي امعن بلكه به،اي نيستمنظور دستيابي به يك تلفيق استعارههاي مختلف بهاندازهاي رشتهچشم

 باره درهاي مرتبط، ايجاد ارتباط و تلفيق هدفمند و روشمند دانش، مفاهيم، مهارتها و روشهاي رشته

  . ست اوضوع پيچيده و واقعي است كه مستلزم شناخت، فهم و تحليل همه جانبه آنيك مسئله يا م

  1اي شكل بندي هفت طبقهاي، تقسيمرشتهبنديهاي پژوهشهاي ميانبا توجه به تمايزات تقسيم

، �اي، متكثر رشته�ايرشته، چند�ايرشتهمطالعات تك: توان مناسب دانستمي مطالعات اين براي را

بندي از واژه مطالعه براي تسري اين طبقه.  �و يكپارچه�اي رشته) فرا(، ترا�اي، ميان رشته�تيمشارك

  ].7[نياز آن است ها پيشكنند كه پژوهش در اين زمينهبه حوزه آموزش استفاده مي

  
  ]7[ تمايزهاي تقسيمات ميان رشته اي :1شكل 

 .  
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1. Monodisciplinary 

2. Multidisciplinary 

3. Pluridisciplinary 

4. Participatory 

5. Interdisciplinary 

6. Transdisciplinary 

7. Integrative 
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توان اشاره كرد كه بسياري اي ميشت ميان رشتهاز دستاوردهاي اين پژوهشها به مدلي براي فراگ

  ) .2شكل (اي را در بر دارد ها و دروس ميان رشتهي دورهياز الزامات برپا

  

  ]7[اي  مدل فراگشت ميان رشته: 2شكل 

توان به روال ادغام و ساماندهي كار در قالب يندي مياگونه مدلهاي شبه فردر تبيين بيشتر اين

- وجه شناختي اين پروژه شامل سازماندهي جديد معلومات و دانسته. اي پرداختتهرشيك پروژه ميان

اي هاي رشتهسازماندهي دانشها به تعامل شاخه. است علمي رشته چندين تقابل و اتصال طريق ها از

. گيردها، روشها و ابزارهاي تحليل صورت مياين تعامالت و تبادالت بين مفاهيم، نظريه. دارداشاره 

ها و ايجاد يك حلهاي رشتهجاد شبكه مفهومي از اتصال مفاهيم، استفاده از تقارب و تجميع راهاي

اي  است چارچوب تركيبي منسجم از حاالت متصور،  بنيان ساختار مفهومي مطالعات ميان رشته

  ).3شكل (
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  ]8[ ساختار مفهومي مطالعات ميان رشته اي :3شكل 

اي، از الگوهاي تجميع، تلفيق و اي تا ميان رشته، از چند رشتههاسيس رشتهأدر نگاه طيفي به ت

�همجوشي

  ).4شكل (فت بهره گرنتوامي 

  

  ]9[ميع، همجوشي و تلفيق رشته ها  ميان رشته اي حاصل تج:4شكل 

ها در اي را از طريق افزايش همكاري و هماهنگي بين رشتهرشتهتكرار اين الگوها سطوح پسا

اي هدفي ضروري رشتهآموختگان پساكسب تخصصي ژرف در دانش.دهددست ميهآموزش و نوآوري ب

"اشتاين"است كه 
  ).5شكل (را مصور كرده است   در قيفي تخصصي آن�
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1. Fusion 

2. Stein 
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  ]10[ قيف تخصصي :5شكل 

 بر همين مبناست كه او سلسله. نگر شدن نخست بايد متخصص شداز ديدگاه اشتاين براي كل

هاي تر حوزهتواند در تعريف دقيقكه مي) 2جدول (دهد ان ميرا نش فردي مهارت كسب مراتب

  ].10[اي در گامهاي بعدي راهگشا باشدپسارشته
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  ]10[ طبقه بندي ميان بخشي سلسله مراتبي گونه هاي فعاليت علمي : 2جدول 

  

اد رشتگي امتدرشتگي آغاز و پس از گذر از  رشتگي تا پساسير تكويني گفتمان رشتگي از پيشا

 منسجم و هاي مستقل يا كامالًدر دوران پيشارشتگي قوام موضوعات علمي به سختي به حوزه. يابدمي
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رشتگي نياز به در دوران رشتگي اين انسجام حاصل شد و در دوران پسا. سترگ قابل تقسيم بود

ل در هاي مستقدوران رشتگي عصر رشته. ها را به همكاري فرا خواندتحليلهاي چند وجهي رشته

در عصر رشتگي پس از مدتي . هاستها و گروههاي درسي متولي رشتهي با اسامي رشتهيهادانشكده

 طراحي و � و تمركزي�اي، شاخه�هاي تحصيلي در قالبهاي گرايشي، دوره�ذيل گزينه درون رشتگي

 �ايرازمينه و ف�ايرشته با ضرورت چند زمينهاما زمانه پسا). 9 تا 6اشكال (كار گرفته شدند هب

- هاي چنداي از حوزه زنجيره�تكثر رشتگي. يندهاي آموزشي شكل گرفتاشمردن مضامين و فر

  ،	رشتگي

��رشتگي، بين
رشتگيميان

  ��نوگرايانپسا كه )14تا10اشكال( داشت پي در را رشتگيفرا تا 

    ].11[ گسترش دادند�� و پاد رشتگي��رشتگي را گاه تا ضد رشتگيپسا

  

  

  ]12[رشته تا رشته و پسارشته  از پيشا :6شكل 

____________________________________________________________________ 
 

1. Intradisciplinarity 
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8. Multi-Disciplinarity 
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12. Adisciplinary 
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  ]12[درون رشتگي شاخه اي  : 7شكل 

  

  ]12[درون رشتگي گرايشي  : 8شكل 

  

  ]12[درون رشتگي تمركزي  : 9شكل 
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  ]12) [از چند رشتگي تا فرارشتگي(هاي پسارشتگيحوزه : 10شكل 

  

  ]12[اي چند رشته: رشتگي پسا : 11شكل 

  

  ]12[اي رشتهبين: يرشتگپسا : 12شكل 
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  ]12[اي  ميان رشتهـ رشتگي  پسا:13شكل 

  

  
  ]12[اي  فرا رشتهـ رشتگي  پسا: 14شكل 

 

    هاي درسي زنجيره)4- زد(و پنج بعدي )3- زد(و چهار ) 2- زد    (، سه )زد(مدلهاي دو  .�

 آموزشي افزارهاي آموزشي معماري شده ثمره چارچوبها و مدلهاي مدون و معتبر توليد مواد درس

ها  سازي مدل حوزه بومي. اي از اين مدلهاستگونه  ACM & IEEEهاي دانشي هستند كه مدل حوزه

هاي آموزش  كارگيري در توليد برنامه درسي دورهه براي بACM & IEEEو واحدهاي دانشي 

هاي دانشي به  لفهؤضرورت نگاشت م.  ماهيت چارچوبي اين مدل الزامي استدليلدانشگاهي به

براساس عنوان [هاي درسي  لفهؤدار بودن و محدوديت دروس براي پذيرش م اهاي درسي و معن لفهؤم

هاي درسي است، مدلي دو بعدي است  مدل زد كه مدل زنجيره]. 13[كند اين الزام را واجب مي]درس

وم مفه]. 14[كندي دروس نگاشت مييهاي درسي در چارچوب معنا لفهؤهاي دانشي را به م لفهؤكه م

ي ي اما كم عمق دانش و مهارتهاي دانشجو،گسترش سطحي حلي براي پيشگيري اززنجيره درسي راه

هايي بيش از دو درس راه حلي زنجيره. ناشي از الگوي تركيب تك درسهاي مستقل در يك دوره است
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گونه كه   آن ـ، با مفهوم جنبه"زد"مفهوم بعد در انواع مدلهاي چند بعدي . براي اين دشواري هستند

  قابل قياس ـاست به آن اشاره شده "چارچوب راهبردي زكمن"در مطالعات معماري سازمان  در 

 با بعد بيشتر جنبه و مالحظات ديگري را به مالحظات قبلي در تدوين "زد"هر گونه از مدل. است

  .افزايدها و دروس ميها و محتواهاي دورهبرنامه

اعتنا به واقعيت و ضرورت تكرار و تكامل مفاهيم طي دروس هاي درسي با توجيه ضرورت زنجيره

 4 جدول در. قابل توجيه است) 4جدول (و توجه به لزوم تنوع و تكثر دستاورد دروس ) 3جدول (

در اين جدول . دكنرشتگي را ناگزير ميكه عصر پسااست ده شدستاورد دروس به شكلي طبقه بندي 

  .اندي هستند كه در دروس مورد كم يا بي توجهي واقع شدهيبا پيكان آنها شده مشخص دستاوردهاي

  

  ]1[توسعه مهارتها و نگرشهاي مورد نياز با برنامه ريزي يكپارچه  : 3جدول 
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  ]1[ماتريس اقناع دستاوردهاي برنامه  : 4جدول 

  
  

ها، وختگان اين دورهآماي، در دانش هاي درسي به ضرورت تحقق مهارتهاي حرفه براي توليد برنامه

 حاصل  آن مدل سه ،يمي بيفزا"زد"اي يا مهارتهاي كاربردي را به مدل دو بعدي  چنانچه بعد حرفه

براي استفاده از اين مدل در چارچوب سامانه تكاملي پيشنهادي  ].15[شودمي"2- زد"بعدي 

  ،يميه اين مدل بيفزاچهارمي ب بعداگر ، ]16 ["مديريت كيفيت آموزشهاي دانشگاهي فا در ايران"

دهي به مهارتها و  كاركرد اين بعد جهت]. 17)[15شكل (شود حاصل مي"3 - زد"مدل چهار بعدي 

   مناسب است نقشه علمي كشور، مثالً]18[ي با نيازهاي اسناد راهبردي باالدستي استيهمسو

وجود م  دليلهكشور، باما پس از انتشار نقشه علمي . ]19[دهي انتخاب شود عنوان مرجع اين جهتبه 

هاي گوناگون در اين مجموعه، راه حل جايگزين استفاده از ساير اسناد باالدستي اطلس رشتهنبودن 

ين ترتيب پيوندي بين نيازهاي درسد تا بنظر ميه  ب]در صورت وجود[هاي اشتغال بخشي  نظير برنامه

 . شودعالي برقرار هاي آموزشوردهعنوان فرآآموختگان بهبازار كار و فرصتهاي اشتغال با دانش
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 چارچوبي براي توليد برنامه هاي آموزش دانشگاهي رايانش "زد" مدلهاي دو، سه و چهار بعدي :15شكل 

]20[  

 

  اي را به آنرشتهاي، بعد الزامات پساهاي ميان رشته دورهبراي 4ـ در مدل پنج بعدي زد

رشته منتخب،  با محوريت رعايت ويژگيهاي گونه پسا4ـزدمدل  اي دررشتهالزامات پسا. افزاييممي

نياز پيش عنوانبه[ پيوندي هايالزم رشته كمينه سواد تحقق و تعيين يندافر و الزاماتي از جمله الگو

شود  تعيين مي]هاي كارشناسي ارشددر دوره[ در قالب دروس جبراني ]هاورود دانشجو به اين دوره

    ) .16شكل (

  

اي چارچوبي براي توليد محتواي دروس دوره هاي پسا رشته"4 ـزد "  اجزاي مدل پنج بعدي : 16شكل 

]20[  
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هاي دو يا سه درسي طراحي و ارائه شود تا با تك ست به شكل زنجيره اها الزمدروس در اين دوره

  ] . 12[درسي شدن دوره ماهيت دانشگاهي آن زايل نشود

  

    )همجوش دانشي متوازن هايپيكره(پادمه  .�

 3ـاي را بر مدل چهار بعدي زدرشته الزامات پسا"4 ـزد"اين روشگان بر مبناي مدل پنج بعدي 

. اي اقدام كردرشتههاي درسي پساتوان به توليد و بهبود برنامهبر اساس اين روشگان مي. افزوده است

.  پنج بعدي استترين ويژگيهاي اين مدليندي روشگان پادمه از مهماي مدل فريمالحظات اجرا

  اي است كه محتواهاي دروس آن الزامات دروسحاصل اجراي آن برنامه آموزشي توليد شده

يندي اجزئيات اين مدل فر. ها و واحدهاي دانشي را داشته باشنداي مهندسي در قالب حوزهرشتهپسا

ا پادمه مالحظات ام. اي ديگر باشدتواند موضوع مقاله كه ميراستدر ادامه اين تحقيق در دست اج

مالحظات مهارتي . كنداي را در عين مالحظات مهارتي و الزامات اسناد باالدستي رعايت ميرشتهپسا

هاي ملي اشتغال در قالب مهارتهاي اجباري محقق شده هاي شغلي و الزامات برنامهرا با مطالعه رسته

اين مهارتها . گرفتتوان در پادمه پينياز و شكل مهارتي اجراي دروس مربوط مي در ابعاد دانشي مورد

 براي حل پادمهاما راه.  قابل استخراج است،انداز شرح مشاغلي كه اسناد باالدستي نيازسنجي كرده

 و  �هاي دانشيگيري از الگوي پيكرههاي دانشي منتخب، بهرهدانشي درون حوزه واحدهاي گزينش

"همجوشي"مفهوم 
 ،منظوردين ب. اي استرشتهوس دوره با ماهيت بين و استفاده از آن در توليد در�

گيريم كه واحدهاي دانشي به اين معنا بهره مي "پيكره دانشي متوازن همجوش"از مفهوم ابداعي 

هاي همجوش به شكل متوازن تشكيل شده باشد تا سيماي درون دروس از تعدادي حوزه دانشي رشته

 حفظ ر همجوشي متوازن در سراسر اين روشگان براياز معيا. اي دروس و دوره حفظ شودچند رشته

توان بهره گرفت و ايها ميرشتهاي بر تكرشتهاي و چندرشتهي دروس و غلبه دروس بينيتعادل محتوا

 همجوشي مفهومي معادل در. يندي اجراي اين روشگان همه جا اين الزام را رعايت كردادر مدل فر

  ].9[اي استرشته طراحي فعاليتهاي مياناز انواع الگوهاي� "تركيبي"الگوي 

رشته پيوندي،  اي پس از اختصاص درصدي از واحدها به دروس هرهاي بين رشتهدر توليد دوره

كند و سطوح رشته كم واحد، دوره را با كاهش سطح دانش انتقالي در آن حوزه به مخاطب مواجه مي

راه حل براي . شودتوازن و ثمربخشي دوره مي عدم  موجبمتفاوت انتقالي دانش و مهارت از دو رشته

ايجاد اين توازن جبران دانستنيهاي رشته كم واحد در قالب سواد عمومي يا فني است كه در اين 

____________________________________________________________________ 
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بيش از نيمي از  شرايط نياز به تعداد در. اي ثمربخش خواهد بودصورت اين دو رگه سازي بين رشته

رشته استفاده كرد و توان از ساختار فرااي، ميرشتهبينواحدهاي يك دوره به هر رشته حاضر در دوره 

و در ميانه دوره با انتخاب رشته اصلي راه را بر انتخاب آگاهانه كرد دروس اصلي چند رشته را تركيب 

  .گرايش مطلوب خود گشود

كمينه سواد الزم شامل يك زنجيره سه درسي از هر رشته پيوندي بايد تعيين و هر دانشجوي 

عنوان درس ي يا گذراندن اين دروس بهيييد داناأكارشناسي ارشد ملزم به گذراندن آزمون تورودي 

آموختگي  آموخته هر رشته از گذراندن زنجيره سواد رشته دانشدانش .شود دوره شروع از قبل جبراني

دن همه  پس از گذرانفقط ،]اما همگن با آنها[هاي پيوندي  خارج از رشتهاندانشجوي .خود معاف است

براي اين گروه . اي شوندد وارد دوره پسا رشتهنتوانهاي پيوندي ميهاي درسي سواد رشتهزنجيره

 توان با سه ساله كردن دورهافزايش تعداد واحدها از سقف واحدهاي دوره كارشناسي ارشد را مي

  ا نمونه دوره  بـدوره سه ساله بين كارشناسي ارشد و دكتري ـ   فرانسه DESSهاي مشابه دوره[

  .كرد جبران ] 6اي تله ماتيك در دانشگاه پاريس رشته بين

. هاي همگن بايد بتوان پذيرفتهاي پيوندي و ديگر رشتهها را از همه رشتهدانشجويان اين دوره

در سه دوره اول پذيرش بايد . ها ضروري استگيري و گسترش كيفي اين دورهاين الزام براي شكل

يعني (ها به شكل فقط آموزشي  برگزيد و اين دورهـ هر چند به تعداد كم ـجويان را تواناترين دانش

  .نبايد عرضه شود) بدون پايان نامه

 كه در آن را،اي كمينه سواد رشته ست تعيين دروس مولد اها الزمدانشگاههاي مرتبط با اين دوره

 سطح يدر اجرا براي ارتقا. ند به عهده بگيرند و متولي ارائه دروس رشته خود شو،خبره هستند

در سه دوره اول اجرا از دانشجويان كه آموزشها و تمام وقت بودن واقعي دانشجويان مناسب است 

ها از  ارائه واجد كيفيت دوره به منظوربراي اجرا هم .استفاده شود ـ معاش هاي بدون دغدغهـبورسيه 

تر با امكانات بيشتر در اولويت  محل مناسبهاي پيوندي بايد انتخابهاي مجري رشتهبين دانشكده

  . قرار گيرد

 انادتترين استرين و خبرهست از مجرب اها الزمآموزش و پژوهش اين دوره در همكار انادتاس

اي داده و ليف كتب دانشگاهي ميان رشتهأشوند و به آنها امكانات الزم براي ترجمه و ت انتخاب هارشته

  . آنها لحاظ شودياين امر در شرايط ارتقا
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    ايفضاي توسعه پايدار مولود عصر پسا رشته .�

"پايدار"رعايت مالحظات و كمك به توسعه 
 از الزامات فعاليت در دنياي نوين است تا در مواجهه با  	

سازي و  به فرصتـ بلكه با پذيرش واقعيت غير خنثي و اثر گذار آنها ، نه با داوري ارزشيـفناوريها 

تواند مولد بخشي از الزامات فضاي اي ميرشتهعصر آموزشهاي پسا. ت آنها پرداختكاهش تهديدا

توسعه پايدار باشد، چنانچه در محتواهاي آموزشي مهندسي به مفاهيم آدابي و اخالقي، فناوريهاي 

انديشي براي بازيافت ابزار مستهلك گري، كمك به كاهش فاصله رقمي و چارهايسبز، الزامات حرفه

 بين ]سالمبه جاي فضاي رقابت نا[گيري فضاي همكاري ها در شكلرشتهپسا. ريها پرداخته شودفناو

 كه به ـپادمه با داشتن پيوند با اسناد باالدستي . ثرندؤواحدهاي متولي آموزشهاي دانشگاهي  هم  م

ايداري به  ابزار مناسبي براي تسري مفاهيم پ ـجبر زمان در ماهيت با اين مالحظات پيوند دارند

 .اي دانشگاهي استرشتهها و دروس ميانمحتواي دوره

توان تعريف كرد كه ثمره پيوند با رايانش، هاي مهندسي ميهاي متعددي در حوزهرشتهپسا

اي با عنوان علوم  حتي فرارشته،امروزه. هاي ديگر استتجارت، حقوق، هنر يا پزشكي و بسياري رشته

و در دانشگاه تهران شده   مصوب  ـاي، اجتماعي و عصبيهاي رايانهبكه اعم از ش ـو مهندسي شبكه

چهار سال . ايران نيستكشور  اين اولين فرا رشته عرضه شده در ،البته. در دست راه اندازي و اجراست

كند و  هر چند تجربه دانشگاهي مثل است كه دانشگاه تهران فرارشته علوم مهندسي را ارائه مي

ي هم يايهارشته اما بين،ادا در ارائه اين دوره از دانشگاه تهران حدود سي سال بيشتر استتورنتو در كان

اي واحدهاي مجري آموزش آنها سنخيت كمي با حوزه در كشور ما در دست اجراست كه حوزه رشته

ها منجر تواند به قلت كيفي اين دورهها دارد كه اين امر مياي اين دورهگسترده و در مواردي فرا رشته

ي در مواردي يهاي اطالعات جغرافياهاي كارشناسي ارشد سنجش از راه دور يا سامانه دورهمثالً. شود

 هم وزني، هم ارزي و عمق مطالب مورد نياز، در هر دو دليل به ،در عين حال. ندابا اين دشواري مواجه

 قالب در يكي يا تجارت الكترونيكيي نظير آموزش الكترونيكي، بانكداري الكترونيهارشته پيوندي دوره

اند كه اندازي نشدهغني و به شكل مستقل هنوز طراحي و راه كيفيت با رشتهفرا يا رشتهميان

  ] .22 و 21[ي را هم در اين موارد بايد انديشيديراهكارها

 يبا دارا بودن ويژگيهاي بيانگر كميت و كيفيت محتوا رشتهپسا هايدوره عناوين انتخاب براي
 اما ،ي وجود دارديعكس، دشواريهارها و پيشگيري از عناوين متفاوت براي محتواهاي يكسان و بدوره

اگر بتوان براي عنوان دوره پسارشته توالي از  اسامي انتخاب كرد كه نحوه پيوند چند رشته و محتواي 

 شناسي موردي نيزهستاناستفاده از الگوهاي . ي كند، بسيار مناسب استياي يكه بازنماگونهآن را به

رشته متفاوت حقوق  نامگذاري دو ميان مثالً،اما دشواريهاي زباني مسئله ساز است. تواند مفيد باشدمي

____________________________________________________________________ 
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ي ياي كه تفاوتهاي فاحش محتواگونهي هستان شناسانه بهيانفورماتيكي و انفورماتيك حقوقي با الگو

  ] .12[هشي مستقل داردي كنند، نياز به  پژوياين دو ميان رشته را باز نما

  


    رشتگيرشتگي به پساگذر از دوران پيشا .

رغم علي. اي در حال گسترش هستند رشتههاي دانشگاهي مهندسي به سرعت در قالبهاي ميان رشته

ها  هاي مجري اين رشته هاي دانشگاهي مهندسي در كشور، دانشكده تعدد عناوين گرايشها در رشته

هاي غيرمهندسي استقبال يا در اجراي   دانشكدهدرويژه اجراي آن اي به رشته از گسترش ميانعموماً

هاي مهندسي در گسترش  ها از جمله رشته كه آينده بسياري از رشته در حالي. كنند ن مشاركت نميآ

با اجراي . هاستاي است و اين امر متفاوت با گسترش كمي بي رويه ظرفيتها درون رشته رشتهميان

توان از آن عاملي براي ايجاد كيفيت ها ميي بر برنامه و درس مدون و معتبر اين دورهخردمندانه مبتن

  جولي تامسون كالين در بحثي تفصيلي حتي از مفهوم. ها ساخت در آموزشهاي اين رشته

رشتگي را معادل كند و ميانميصحبت رشتگي رشتگي و فرارشتگي، ميانرشتگي در قالبهاي چندپسا

  ]. 11و 5،6[داند  ي همه اين قالبها و يكي از ضروريات دنياي دانش محور امروز ميمناسبي برا

 

    گيرينتيجه .�

 كه با كيفيت ،ايرشتههاي پسا دوره تاكندرغم دشواريهاي موجود، نيازهاي روز افزون ايجاب ميعلي

شوند  اجرا واحي هاي جديدي كه متقاضي محق دارند، طررشتهپسا. اند، گسترش يابنداندازي شدهراه

 90 كه در نيمه دوم دهه شودمييادآوري  .ها جبران شودتا اندكي از عقب ماندگيهاي ما در اين زمينه

ـ اندازي كرد، دانشگاههاي ما اي را راهرشتههاي متعدد بينميالدي كه دانشگاه موناش استراليا دوره

  كنوني موناشيتوضع. ن زمينه توجه نكردند به لزوم فعاليت در ايـرغم اطالع و هشدار دلسوزان علي

دهد كه ما به يك فرصت آموزشي حتي با منافع مالي، در  توفيقات و گستره فعاليتي آن نشان ميو

ايهاي مهندسي را اينك بايد كم رشتهاما راه گشوده شده بر گسترش پسا. ايمزمان خود، كم توجه بوده

 كه در ابتدا دفعي و عاقبت بر اثر نياز، ـهاي نو با پديدهخطر كرد، زيرا پيشينه گونه  مواجهه ما 

هاي  خبره رشتهانادتاس.  سازد اين امر را الزم ميـايجابي و پس از ايجاب گاه ولع آلود است 

اندازي و گسترش ير ثمر و هاي اصلي راه جوان، نوآور و پرتوان هستهانادتتوانند با اسدانشگاهي مي

به كيفيت بودن شرط كافي در اين ميان حساس . مهندسي را تشكيل دهندهاي رشتهفرصت، پسا

در ابتداي . رودو به آساني از دست ميشود ميآموزشهاست، زيرا كيفيت در آموزش به سختي حاصل 

عنوان همكار ها با هدف انتقال دانش و تجربه فني از دانشگاههاي مجرب خارجي بهبرگزاري اين دوره

تجارب موفق دانشگاههاي داخلي از جمله همكاري مشترك دانشگاه تربيت . توان كمك گرفتمي
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اي تجارت و بازاريابي الكترونيكي رشتهمدرس با دانشگاه لوالي سوئد در برگزاري مشترك و موفق بين

  هاي كوتاه مدتايرانيان پر شمار دانشگاهي موفق خارج از كشور را در دوره. تواند راهنما باشدمي

 ].22و 21، 20[ها شريك كرد و از تجارب مفيد آنها بهره گرفت در برگزاري اين دورهتوان مي

سنجي، سازمان آموزشي دانشگاهي يي ضرورتهاي تغيير ناشي از كاهش اثربخشي در مطالعات كارا

  گيري در باره آنها در غياب مطالعهتصميم. كندحلهاي بهبود طلب مواجه ميرا با انبوهي از راه

برخورد پيشگيرانه با تبديل فرصت تغيير . تواند مولد تهديد هم باشدي مييي و برپايسنجي اجراامكان

توان با اقدام به مي حلهاي بهبود طلب را در زمينه مورد مطالعه مابه تهديد عدم توفيق در اجراي راه

 تكثير ،هين دانشگااويژه مدرساصالحات تدريجي، جلب مشاركت گروههاي بيشتري از ذينفعان به

  سازيبهترين تجارب موجود در مديريت و اجراي آموزشها، توزيع اختيارات تدوين يا مناسب

از خودداري . كردهاي مجري با سابقه و موفق آغاز هاي درسي با امكانات محلي به دانشكدهبرنامه

احدهاي كم هاي دستوري در عين انگيزش وهاي مجري خبره و موفق به اجراي برنامهواداشتن واحد

حركت به سمت . تواند در اين ميان راهگشا باشدهاي مصوب ميتجربه به اجراي كم تغيير برنامه

ها و ميان هاي درسي دانشگاهي مهندسي  و گزينش رشتهاستفاده از چارچوبهاي مدون توليد برنامه

ينده نگرانه واحد را با نامگذاري آ هاي منفك و خوش تعريف گام اولي است كه راه تكامل آنرشته

، آينده ]23[بررسي پيشينه نگاريها .توان پيموداي ميرشتههاي مهندسي پسامجري به دانشكده

انجام شده در ايران و جهان راهي گشوده  مطالعه كارهاي نو و ]25[ موجوديتو نقد وضع ]24[نگاريها

  ] .26[در ادامه اين تحقيق است
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