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   2سميه لياقتو  1نرگس سجاديه

 

 

 هايههايي هستند كه در آنها كشورهاي عضو تجربالمللي اعتبار بخشي آموزش مهندسي توافقنامههاي بينتوافقنامه :چكيده

مورد ارزيابي و آنها را كنند و عطاي مدارك مهندسي را با يكديگر مبادله مي فرايندها، سياستگذاريها و روندهاي اصوخصخويش در 

 تا الزامات آكادميك  هستندپي آن ها درقواعد و قوانين، روندها و فرايندهاي مورد استفاده در اين توافقنامه. دهندرار ميقمقايسه 

خواهد منجر  همنوايي آموزش مهندسي در كشورهاي مختلف جهاني بودن اين الزامات و سياستگذاريها به. سازندمهندسي را مشخص 

دولتي، با مستقل ساختن جريان ارزشيابي، آن را از روايي بيشتري  ها بر پذيرش توسط نهادهاي غير تأكيد توافقنامه،همچنين. شد

و دوبلين، تهديدها و فرصتهاي هاي واشنگتن، سيدني است تا با بررسي توافقنامهتالش شده مقاله حاضر در . برخوردار خواهد ساخت

المللي شامل اهداف، هاي بينابعاد توافقنامهكه دهد اي اين پژوهش نشان ميه بررسي.ودشيان عضويت براي آموزش مهندسي ايران ب

 المللي آموزش مهندسي را روشناستانداردهاي بيناز توجه به اين ابعاد برخي . استمحتوا و سياستگذاريهاي آموزش مهندسي 

توجه نظام مهندسي . شودهاي غايبِ آموزش مهندسي موجود، ما را به اصالح و تغيير آن رهنمون ميمؤلفه بنابراين، تعيين. سازدمي

 ،از سويي. كندتعريف مي تر بازاي واقعيگونهالمللي نزديك و آن را بهها آموزش مهندسي را به استانداردهاي بينامهنكشور به توافق

ها بر بروندادهاي نظام آموزش مهندسي، استقالل اعضا در طراحي سازكارهاي دستيابي به استانداردهاي بروندادي امهتوافقن تمركز

 المللي مدارك مهندسي نويد بخش افقهاي تازه شغلي برايبخشي بين اعتبار. كندحفظ و بومي ماندن آموزش مهندسي را تضمين مي

ها و  فاصله وضعيت فعلي آموزش مهندسي با وضعيت مورد درخواست اين توافقنامه،ين حالدر ع. التحصيالن مهندسي خواهد بودفارغ

. رودشمار مي هاي انساني و فرصتهاي شغلي مطرح در نظام مهندسي از جمله دشواريهاي عضويت بهروي سرمايهنيز چالشهاي پيش

ستيابي به استانداردهاي توافقنامه و رصد نتايج براي دهايي بومي ، طراحي سازكاربا توجه به فرصتها و چالشهاي مذكور، پيشنهاد مقاله

 عضويت يا عدم عضويت فراهم خواهد خصوصگيري در  امكان تصميمبه دست آمده،پس از طي اين دوره و بر اساس نتايج . آن است

 .شد

 
 

 . ارزشيابي وبخشي آموزش مهندسي، توافقنامه، اعتبار :هاي كليدي واژه
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 مقدمه .1

 ساختهانداز وسيعي براي پيشرفت جوامع انساني ترسيم  دانش به ويژه علوم و فناوري، چشمشرفتپي
 آموزش ،بنابراين. و تهديدهاي فراواني قرار داده استها  جهان را در معرض خطر،و در عين حال

. ده و پيشرفت جوامع را به شدت به خود وابسته ساخته استشگرايانه تبديل به ضرورتي آرمان
 اصالح آموزش حركتي پيوسته و مداوم در بسياري از كشورهاست كه در آنها عالوه بر پژوهش ،زهامرو

 ،در واقع. ]1[شود، زمان و منابع بسياري صرف بهبود آموزش اين دو مي1علوم و فناوري زمينه در

 وزشآم توانمي .شودمي محسوب جهان كشورهاي علمي توسعه سياستهاي اركان از يكي آموزش فناوري
. شودكه در نظام آموزش عالي به آن پرداخته مي دانست فناوري و علوم آموزش مجموعه زير را مهندسي

ارتقاي آموزش فناوري براي رشد، توليد، پيشرفت فرهنگي و ايجاد خدمات اجتماعي آينده ضروري 
زم براي درك ماهيت فناوري، نقش آن در زندگي فردي، دانش و درك مفاهيم و فرايندهاي ال. است

گيري فردي، مشاركت در امور جاري فرهنگي ـ شهروندي و توليد اقتصادي از جمله اهداف  تصميم
داشتن اين تواناييها مستلزم اين است كه يادگيرنده بتواند مسائل . ]2[اين حوزه آموزشي است

ناوري را تشريح  ف گيريهاي بومي و ملي را تعيين و موقعيتهاي داراي شكل علمي و زيربنايي در تصميم
بر سرعت و كيفيت رشد علمي ـ اقتصادي كشورها تأثير بنيادي ياد شده  قابليتهاي ،همچنين. ندك

  وشوددر دوره آموزش عمومي ايران به آموزش فناوري در واحد درسي مجزا پرداخته نمي. ]3[دارند
 نظام ،بنابراين. شوده ميهاي متعدد مهندسي ارائاين دسته آموزشها بعد از دوره متوسطه و در شاخه

 وابستگي رو به رشد ،امروزه. در يادگيرندگان استمذكور اي هدار ايجاد قابليتآموزش مهندسي عهده
مهندسي . اقتصاد، امنيت ملي و زندگي روزمره به نوآوريهاي علمي و فناورانه باوري عمومي شده است

ود و تغييرات پرشتاب و جهاني در حوزه شمؤلفه اصلي نوآوري و جامعه فناوري هر كشور محسوب مي
 بازنگري در آموزش مهندسي كشور در مقياسي جهاني ،بنابراين. گيري استمهندسي در حال شكل

 . ]4[شودضرورت است تا پاسخي بهنگام و آگاهانه براي اين نياز فراهم 
و شفافيت به هدف كارآمد كردن با توجه ) 1شكل (چون ارزشيابي عناصر نظام آموزش مهندسي 

رسد ، به نظر مي]5[شودانجام مي) رسالت و مأموريتها(آن در جهت تحقق هدفهاي مورد نظر 
هاي  بتواند در زير مجموعههابيني شده در توافقنامهسازكارهاي ارزشيابي و اعتبار بخشي پيش

ساير عناصر نظام  به آن ارزيابي مستقيم دو عنصر برونداد و نيز تأثيرگذاري غير مستقيم بر 2وابسته

- بديهي است پيامد اين تأثير، در زير مجموعه.هدصورت دالمللي آموزش مهندسي را با رويكردي بين ____________________________________________________________________ 
 

 كه در ارزيابيهايچنان. پردازندانديشمندان حوزه تعليم و تربيت به آموزش فناوري به عنوان بخشي از آموزش علوم مي. 1

، زير مجموعه سواد علمي و )هاي فناوريهدف نهايي آموزش حوزه(دستيابي به سواد فناوري ) PISA, TIMSSمانند(المللي بين
 . يردگفناوري قرار مي

كه  هاي وابسته دارند عنوان مجموعهباها را هايي امكان پيوستن به توافقنامههاي مذكور، مجموعهبنا به اسناد توافقنامه. 2
 .)IEM Washington، 2007(سازمانهايي غيردولتي و مرتبط با بروندادهاي نظام آموزش مهندسي باشند 
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هاي  بديهي است پيامد اين تأثير، در زير مجموعه.هدصورت دالمللي مهندسي را با رويكردي بين

 .   نظام آموزش مهندسي نيز حركتي رو به رشد خواهد بود1ديگر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
با اقتباس از (م آموزش مهندسي بر اساس الگوي سازماني نمودار عناصر نظا. 1شكل 

 )1383بازرگان، 

 
، تأثير عضويت )واشنگتن، سيدني و دوبلين(المللي در اين نوشتار ضمن معرفي سه توافقنامه بين

 الملليهاي بينتوافقنامه. نيز بررسي شده استها بر نظام آموزش مهندسي ايران در اين توافقنامه
ها به هدف اين توافقنامه. ستهاي مربوط به اعتبار مدارك مهندسي ميان اعضاامهپاسخگوي برن

ست كه به اعطاي مدرك هاي آموزش مهندسي معتبر هر يك از اعضاتشخيص همترازي برنامه
 الملليمبناي فعاليت بين  به نوعي فرايند تضمين كيفيت و بر، در نتيجه وانجامدمهندسي مي

هاي مزبور متضمن نظارت متقابل اعضا بر از آنجا كه يكي از ابعاد توافقنامه. ريزي شده استپايه
 . آوردباره فعاليتهاي آموزش مهندسي فراهم مي ، فرصت مناسبي براي گرفتن بازخورد درستفعاليتها

و لزوم ارتقاي  ]در سطوح باالتر از متوسطه[در مقاله حاضر با توجه به اهميت كسب سواد فناوري 
شده المللي به موضوع پرداخته ت آموزش و ارزيابي در نظام آموزش مهندسي با رويكردي بينكيفي
گيرد،  در آموزش مهندسي مورد توجه قرار مي استها براي اولين باراز آنجا كه اين توافقنامه. است

____________________________________________________________________ 
 

 .م آموزش مهندسي هر كشور اعم از دولتي يا غير دولتي استهاي درگير در نظامنظور، ساير زيرمجموعه.  1

 درونداد
 دانشجويانـ 

 ـ استادان
 درسيبرنامه ـ

 سايرـ 

 

 فرايند
 ـ تدريس
 ـ يادگيري

 

 برونداد
  مهندسانـ
 مهندسي دانش ـ
 خدمات تخصصي ـ
 فناوري ر عرصهد

 

 يامدپ
 اشتغال   ـ 
تقويت ارزشهاي     ـ
اجتماعي، اقتصادي و ااا
 ... 

 ارزشيابي
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. ه باشدهاي مذكور بايد مورد توجها و الزامات توافقنامهفاصله زماني الزم براي كسب پيش زمينه
هاي مذكور، هاي آموزش مهندسي و معرفي توافقنامه در ادامه با بررسي اهداف و ساير مؤلفه،بنابراين

با همچنين، . ه استشدالمللي و نظام آموزش مهندسي فراهم هاي بينمقدمه ارتباط ميان توافقنامه
 . ه استرسي شدها بر پيشنهاد عضويت در توافقنامهموجود،توجه به فرصتها و تهديدهاي 

 

 هاي آنآموزش مهندسي و مؤلفه .2

ريزي آموزشي در قالب آن هر نظام آموزشي ناگزير از اتخاذ رويكرد برنامه درسي ويژه و تدوين برنامه
  براي.كردتوان نگريست و تعريفهاي متنوعي از آن ارائه برنامه درسي را از منظرهاي مختلف مي. است

 1 بوشامپ،مثال
 نخستين معنايي كه براي ]6[ كه معتقد است، برنامه درسين حوزه از انديشمندا،

كند و از توان در نظر گرفت، سندي مكتوب است كه كل برنامه درسي را هدايت ميبرنامه درسي مي
در اين معنا، برنامه درسي نقشه راهنماي نظام . ]7[كردتوان به راهنماي برنامه درسي تعبير آن مي

يابد و  در برنامه درسي مهندسي نيز ابتدا اهداف نظام آموزشي تكوين مي،ينبنابرا. آموزشي است
در بخش بعد ضمن ارائه چند تعريف . گيرندمي هاي آن شكللفهؤ با توجه به اين اهداف ساير م،سپس

 .بيان شده است) فناوري(و با استفاده از آنها، اهداف آموزش مهندسي 
 

 )فناوري(اهداف آموزش مهندسي . 1. 2
كارگيري دانش علمي و هر به به معنايبا در نظر گرفتن فناوري به عنوان فعاليت انساني، فناوري 

2تكاليف در ديگر دانش

. ]8[كنند وسيله سازمانهايي است كه از افراد و سخت افزار استفاده مي به عملي 

 را مدنظر قرار 3جربياي ـ تاين تعريف عالوه بر دانش علمي، انواع ديگر دانش از جمله دانش حرفه

فرايند قانونمند استفاده از منابع مادي، انرژي و «  فناوري به صورت ]9[1960در دهه . دهدمي
تعريف ديگري كه به استنباط . شدشناخته مي» هاي طبيعي براي رسيدن به اهداف انسانيپديده

ي دانش در تعريف مهندس انجامد، تعبير فناوري به عنوان سازماندهي عملاهداف آموزش مهندسي مي
دانش و  كه است كسي مهندس «:است شده ارائه اين چنين ]10[مهندسان انجمن توسط كه است

اين . كندعلمي و فناورانه را كسب و در جهت مقاصد خاص از آنها استفاده مي مهارتهاي متناسب
زارها، واحدهاي صنعتي، ا، ساختارها، سخت افهايجاد، نگهداري و كار با نظام: ند ازامقاصد عبارت

با توجه به تعريفهاي . »فرايندها يا ابزارهاي ايمن و كارآمدي كه ارزش اقتصادي و عملي داشته باشند
____________________________________________________________________ 

 

1. Beauchamp 

2. Tasks 
3  .Craft Knowledge :اي است و از طريق آموزشهاي استاد ـ شاگردي منظور نوعي از دانش است كه محصول تجربه حرفه

 .تعبير شده است» دانش چيستي«مقابل در » دانش چگونگي«از اين دانش به ). 1995ناگتن، (شود در طول نسلها منتقل مي
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 مذكور، اهداف آموزش مهندسي در سه حوزه دانش، نگرش و مهارت به صورت زير طبقه بندي
 :شودمي

 
 دانش مهندسي. الف

فعاليتهاي دادن اي ـ تجربي كه براي انجام ش حرفهكسب منابع دانش اعم از دانش علمي و دان •
 .فناورانه ضرورت دارد

فناوري و كاربردهاي آن به عنوان منبع پيشبرد اهداف انساني و نيز در خصوص داشتن آگاهي  •

 .1وابستگي آن به مشاركت انساني در مسائل معطوف به داوري

 محيط انساني و جامعه با توجه به حل مسائل(درك رابطه متقابل ميان علوم، فناوري و جامعه  •
 .)هاي ارزشي و اقتصاديجنبه

 . در تحول علوم، فناوري و جامعهآگاهي از تحول تاريخي مفاهيم و كاربردهاي آنها •
 هايمحدوديتهايشان در تشريح پديدهدر باره هاي جديد همراه با آگاهي درك نظريه •

 .علمي ـ فناورانه
  .له و پژوهشئت حل مسرشد تفكر انتقادي، خالق و مهار •

  .درك و تشخيص نظامهاي پيچيده علوم و فناوري •

 
 )قابليت(مهارت مهندسي . ب

اي فناورانه ه براي مشاركت در فعاليت] دانشجويانهايهاز طريق تجرب[رشد قابليت عملي  •
 .)مهارتهاي كار گروهي(

ساخت، (ضرورت دارد اي فناورانه هفعاليتدادن كسب مهارتهاي فكري و بدني كه براي انجام  •
 ....)گيري و طراحي، اندازه

 .)تدبير( درايت  وبرخورداري از توانمنديهاي مؤثر فردي مانند اراده و ثبات، ابداع •
  . ورزي، شهود و ابداعتوانمنديهاي نوآورانه فردي در تخيل •
 .قدرت مشاهده و درك •
 .آزمايشگاه رشد مهارتهاي كار در واي مربوط به پژوهش و توسعه هكسب مهارت •
  . اي كاري، نظم و دقتهعادت •

 
 

____________________________________________________________________ 
 

1. Judgmental Issues 
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 نگرش مهندسي. پ

به فناوري و كاربردهاي آن به عنوان منبع پيشبرد اهداف انساني و داشتن حساسيت و توجه  •
 .نيز وابستگي آن به مشاركت انساني در مسائل معطوف به داوري

 .گيري بر مبناي منطق و شهوداشتياق به تصميم •
 . ارزشها واي ممكنهحلپيامدهاي ممكن، مضرات و ماليمات، راه ها،به نيازداشتن حساسيت  •
گيري هوشمندانه هنگام انتخاب محصول يا سيستم بر مبناي ايجاد آگاهي براي تصميم •

 .ارزيابي
 ... . ايجاد اشتياق براي تقويت ارزشها، حفظ طبيعت و  •

 .هاي علوم و فناوريايجاد عالقه به بسط و تعميق دانش در حيطه •
 . شخيص ارزش كار و توليد براي افراد، اقتصاد، صنعت و جامعهت •

به نظر . كردلفه ضروري را در آموزش مهندسي استنباط ؤتوان دو م، ميياد شدهبا مالحظه اهداف 
در مذكور گيري منسجم و هماهنگ اهداف ها تأثير عميقي بر نحوه شكلرسد اين مؤلفهمي

 .ه استشدادامه اين دو مؤلفه تشريح در . دانشجويان مهندسي داشته باشند
 
 )تكليف(وظيفه . 2. 2

وظيفه تكليفي است كه . اردمهندسي براي دانشجويان مهندسي نقشي اساسي د) تكاليف(وظايف اداي 
اين صورتها شامل تشخيص، . گيردشود و بر عهده دانشجويان قرار ميبه صورتهاي متنوعي تعريف مي

سه بعد . استيريهاي مرتبط، طراحي، ساخت و نگهداري ابزارهاي مناسب گله، اندازهئتعريف و حل مس
 :زير براي ايجاد قابليتهاي الزم در يادگيرنده تعامل متقابل دارند

 ؛ تكاليف فعال استدايمنابع دانش، مهارتها و تجربه كه محصول هوشياري در ا •

  ؛شاري بر آنقابليت اجرا، ابداع و به انجام رساندن امور، تصميم گرفتن و پاف •

   .آگاهي، دريافت و درك الزم براي ايجاد تعادل و اعالم نظر مؤثر و مبتني بر ارزش •

كارگيري تجربه و درگير شدن با تكليف براي رشد قابليت و آگاهي ضرورت دارد تا دانشجو نحوه به
زه كسب دانش و تواند انگي الزامات تكليف واقعي مي،از طرفي. منابع دانش و مهارتها را تجربه كند

رابطه متقابل منابع و تكاليف . هاي قبلي بينجامدمهارتهاي جديد را ايجاد كند يا به تثبيت آموخته
بر اين اساس، مؤلفه محوري آموزش . داده شده استشان  ن2براي رشد قابليتها و آگاهي در شكل 

قابل وظيفه ـ عمل ـ قابليت سازد، تعامل متهاي آموزشي متمايز ميمهندسي كه آن را از ساير حوزه
 . در مهندسان است
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 نابع متكليف                                      /وظيفه                        برونداد 

                                                
 
 

 
 

 

 
 

 )17 : 1995بلك، به نقل از هريسون و ( تعامل متقابل وظيفه ـ عمل ـ قابليت :2شكل

 
 ايآموزش ميان رشته. 3. 2

 بدون داشتن درك اساسي از اصولي كه ؛دهند علوم و فناوري ابعاد مهم زندگي را تشكيل مي،امروزه
روش تفكر، احساس و عمل علمي را اداره كند، بررسي انتقادي مشكالت روز و مشاركت سازنده و 

اغلب مسائل بدون ايجاد انسجام ميان . كن خواهد بودممناهوشمندانه در پاسخگويي به چنان مسائلي 
از اين . قابل حل نيستند) دانش مهندسي(دانش علوم طبيعي، علوم اجتماعي، علوم انساني و فناوري 

 هاي علوم طبيعي هاست و اين نه تنها شامل رشته آموزش نيازمند گفتمان ميان رشته،رو
در عصري كه اكتشافات دانشمندان . دارد بر نساني را نيز در، بلكه علوم اجتماعي، هنر و علوم اشودمي

 شود، بازشناخت بعد انساني توليد دانش نبايد موردبه پيشرفتهاي ابزاري و فناوري محدود مي
تواند به ارتقاي تفسير جديد از شركت دادن مهندسان در ارزشهاي انساني مي. توجهي قرار گيردبي

 .]11[علوم و فناوري كمك كند
ـ محيط ـ جامعه ـ فناوري براي توجه به تغييرات جهاني و استلزامات آن اتخاذ رويكرد علوم 

(STSE)
 با حركت به سوي جامعه علمي و فناوري، مهندسان آينده. در آموزش پيشنهاد شده است 1

. شونده ميگيري و اقدام مواجمحيط در تصميم ـ  ـ فناوري ـ جامعهبا مسائل پيچيده و فرايند علوم
هم پيوستگي دانش، ارزشها و اقدام  برنامة درسي بايد چارچوبي ارائه كند كه يادگيرنده به،بنابراين

 به عنوان» دانستن«با در نظر گرفتن . ]12[براي ساخت سواد فناوري را به رسميت بشناسد

____________________________________________________________________ 
 

1. Science-Technology- Society-Environment (STSE)  

دانش و (محتوا 

 )مفاهيم
 

 

مهارتهاي (فرايند 

 )طراحي ساخت و

تكاليف فناورانه /وظايف

 تشخيص يك نياز به(

 )ساخت و حل

قابليت فناورانه 

 كامل

ستفاده از منابع در ا

 تكاليف عملي

 منابع توليد هدف و انگيزه
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استه از تعامالت آيد كه برخوجود مي، دركي از دانش به»شناختي كه با ايفاي نقش همراه است« 
دهد و در نتيجه اينكه دانش و اقدامات افراد چگونه جهان را شكل مي. درون چارچوب جهاني است

پاسخگو خواهد بود، براي ايجاد هماهنگي با موقعيتهاي روزمره و بازسازي دانايي و هوشمندي 
انساني و روابط در چنين چارچوب معرفت شناختي، دانش فناوري با اقدام . مهندسان اهميت دارد

ـ محيط در گرو جامعيت چارچوب ـ جامعه ـ علوم  رابطه  فناوري،بنابراين. جهاني به هم پيوسته است
شناختي است كه پداگوژي پاسخگوي آموزش درون چنين چارچوب بوم. سواد علمي و فناوري است

 .]12[شودعلوم و فناوري طرح مي
 است كه مطالعات اجتماعي، جامعهـ  فناوري  ـرد علوم بر مبناي رويك]13[برنامه درسي فناوري

هاي علوم و پيوندد و محتوايي منسجم با تعامالت طبيعي ميان رشتههم ميفناوري و علمي را به
. كند و بر حفظ ارتباط با زندگي روزمره در سطوح فردي، ملي و محيطي تأكيد داردفناوري ارائه مي

تواند با واقعيت در مهندسي است كه اطالعات و مهارتهايي دارد كه مي پرورش منظورهمه اينها به 
 .حال تغيير درآويزد

 

 الگوي بازنگري شده عناصر سازماني نظام آموزش مهندسي .3

هاي آموزش مهندسي الگوي كلي عناصر سازماني اين نظام آموزشي را توان با نگاه به مؤلفهاكنون مي
 . دادننشا 3شكل  و به صورت كردبازنگري 
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   الگوي بازنگري شده عناصر سازماني نظام آموزش مهندسي:3شكل 

 

تأكيد بر نقش محوري وظايف و نيز تعامل متقابل آن با قابليتها و منابع مشخص شده  الگواين در 
اين تصوير از نظام آموزش مهندسي بيانگر اين حقيقت است كه ارزيابي اين نظام معطوف به هر . است
ا و فرايندهاي جاري در نظام آموزش مهندسي در هر يك از ههاي آن خواهد بود و سياستز مؤلفهيك ا

 ،بنابراين. زنداي خاص رقم مييابد و وضعيت بروندادهاي اين نظام را به گونهاين بخشها تجسم مي
بيني دهاي پيشنظام به اصالحاتي در انتخاب و چيدمان محتوا، راهبر اين اعتباربخشي و ارزيابي هرگونه

نهادهاي از برخي . خواهد شدمنجر شده در تدريس، يادگيري و نيز روشها و راهبردهاي ارزشيابي 
المللي با مد نظر قرار دادن اهداف، روندها، فرايندها و سياستگذاريهاي جاري اين نظام بين

هندسي بر اساس اين اي آموزش مهند تا با ارزيابي نظاما و در تالشكردهاستانداردهايي را طراحي 
استانداردها و معيارها، نقاط قوت و ضعف آن را مشخص سازند و در مرحله بعد، اصالحات متناظر را 

 .   ندكندر آن اعمال 
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 هاي بين المللي اعتباربخشي توافقنامه .4

اي هستند كه توسط نهادهاي نظارتي كشورهاي المللي قراردادهاي چند جانبههاي بينامهنتوافق
موريتشان رصد نظام آموزش مهندسي و سنجش ميزان انطباق آن با أشوند و ملف پذيرفته ميمخت

هاي مهندسي را نهادهاي نظارتي اعتباربخشي حوزه. استانداردهاي مطرح شده در توافقنامه است
ر يك كار را د  ورود به بازاربراياين نهادها بايد مدارك مهندسي اخذ شده از دانشگاهها . برعهده دارند

ها بحث و هاي اين توافقنامهاهداف و مؤلفهدر خصوص در ادامه، . ييد كنندأمرحله واسط ارزيابي و ت
 .ه استدشبررسي 

 
 اهداف. 1. 4

 موجود نظام آموزش مهندسي و فعاليتهاي يتالمللي ارزيابي وضعهاي بينيكي از اهداف توافقنامه
 خصوص خويش در هايهر يك از كشورهاي عضو تجربها هدر اين توافقنامه. آن است در گرفته صورت

كنند و آنها را فرايندها، سياستگذاريها و روندهاي اعطاي مدارك مهندسي را با يكديگر مبادله مي
ها قواعد و قوانين، روندها و فرايندهاي مورد استفاده در اين توافقنامه. ]14[دهندمورد ارزيابي قرار مي

هاي آموزش  و آنها را در برنامهسازد آكادميك را براي مهندسي مشخص پي آن است تا الزامات در
ها از نوعي اعتبار جهاني برخوردار مهندسي مد نظر قرار دهد تا مدارك ارائه شده در پايان اين برنامه

 . باشد
هاي مورد نظر در ارزيابي شامل دو دسته بر اساس الگوي مطرح شده در بخش قبل، مؤلفه

تا ضمن ارزيابي بروندادهاي نظام آموزش مهندسي، است تالش شده .  است2ايراورده و ف1فرايندي

 ،هاي مطرح در برنامه درسي آن مد نظر قرار گيرد تا در نهايتفرايندهاي جاري در هر يك از حوزه
 . باشدداشته آسيب شناسي اين نظام و اصالح آن شفافيت بيشتري 

اي آموزش مهندسي به يكديگر و هالمللي نزديكي نظامهاي بينيكي ديگر از اهداف توافقنامه
 فرايندها ساختنشود تا با فراگير ، تالش ميخصوصدر اين . فراهم آوردن امكان تعامل اين نظامهاست

 اين تعامالت و استفاده از ظرفيتهاي اعضازمينه و سياستگذاريهاي مورد توافق در كشورهاي عضو، 
صورت دين در سند توافقنامه واشنگتن اين هدف ب. شودورانه فراهم ـ فناهمكاريهاي علميبه منظور 

هاي كليدي هاي آكادميك آموزش مهندسي از جمله مؤلفهاعتبار بخشي برنامه«: بيان شده است
 اين توافقنامه با يكديگر توافقطرفهاي ذينفع  ،بنابراين. موفقيت مهندسي در دنياي عمل است

هاي آموزش مهندسي يكديگر كارگرفته شده در برنامه سياستگذاريهاي بهكنند تا معيارها، روندها ومي

____________________________________________________________________ 
 

1. Processive 
2. Productive 



  سميه لياقت ونرگس سجاديه                                                                                             

 

119 

 به دليل شتاب دنياي واقعي و ضرورت اصالح معيارها و ،همچنين. ]14[»را به رسميت بشناسند
ها و اين برنامه«: بيني شده استاي اين معيارها و روندها پيشروندهاي مورد توافق، بازبيني دوره

 منظور هماهنگ شدن با تغييرات دنياي واقعي در طي جلسات اعضا مورد بازبيني و ا بههسياستگذاري
 .]14[» گيردارزيابي مجدد قرار مي

به  آن ساختن نزديك و موجود مهندسي آموزش نظام اصالح هاتوافقنامه اين سوم هدف
ر يك از امضا كنندگان  ه،از بندهاي توافقنامه يكي اساس بر كه همچنان .است توافق مورد استانداردهاي

دستيابي به استانداردهاي مذكور مورد بررسي براي شود تا بدنه آموزش مهندسي خويش را متعهد مي
 روند دستيابي هر يك از كشورهاي عضو به اين استانداردها ،در عين حال. ]14[و تغيير قرار دهد

 . مي شودبررسي   وتحت نظارت ديگر اعضا قرار دارد و گزارش آن در جلسات مشترك مطرح
 

  1هامؤلفه. 2. 4

هاي تأثيرگذار بر آموزش مهندسي ها، مشخص كردن مؤلفهاز ديگر اقدامات صورت گرفته در توافقنامه
اي براي آنها  سيزده ويژگي احصا و استانداردهاي ويژهزمينهدر اين . و پرداختن تفصيلي به آنهاست

فه به تعريف دوره نظام آموزش مهندسي و دانش دو مورد از اين سيزده مؤل.  استدهتدوين ش
 .مهندسي و بقيه به ويژگيهاي مورد انتظار برونداد اين نظام اختصاص دارد

  
 آموزش دانشگاهي. 1. 2. 4

تواند مشمول هاي خاصي را كه مياين مؤلفه با تعريف آموزش مهندسي دانشگاهي و ويژگي آن، دوره
بر اساس تعريفهاي صورت گرفته، توافقنامه واشنگتن دوره . سازدامه قرار گيرد، مشخص ميناين توافق

. دبيرستان ارائه مي شوددوره داند كه پس از  چهارساله يا بيشتر ميآموزش مهندسي را يك دوره
هاي سيدني به سه سال يا بيشتر و در توافقنامه دوبلين به دو سال يا طول اين دوره در توافقنامه

 هاي كارشناسي، بايد توجه داشت كه بر اساس اين تعريف، عالوه بر دوره.يابدبيشتر كاهش مي
 .شودبتواند مشمول توافقنامه دوبلين هاي كارداني دانشگاهي نيز ميدوره

  
  دانش مهندسي   .2. 2. 4

 هر سه. توان تعيين كننده محتواي برنامه درسي مهندسي به شمار آورددانش مهندسي را مي
ورت حضور دانش كاربردي رياضي، علوم و مباني مهندسي در محتوا و روشهاي امه به ضرنتوافق

 مباني اوليه توافقنامه واشنگتن بر اهميت وجود دانش ،عالوه بر اين. تدريس و يادگيري اذعان دارند
____________________________________________________________________ 
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ورزد و مدلسازي را محورِ محتواي اي مهندسي تأكيد ميهسازي مدلويژه مهندسي در جهت مفهوم
اين در حالي است كه توافقنامه سيدني با تأكيد بر روش شناسيها و . دهدقرار ميآموزش مهندسي 

 كارگيري روندها، فرايندها، نظامها يا مهندسي را در جهت تعريف و بهفرايندها، ارائه دانش ويژه
دانش  ارائه توافقنامه دوبلين با همين جهتگيري،. دانداي مطرح در مهندسي ضروري ميهشناسيروش

 . كندروندهاي عملي و فعاليتها هدايت مي ژه مهندسي را در جهت توسعهوي
تفاوت . شود اين مؤلفه بيشتر به محتوا و روشهاي تدريس و يادگيري معطوف مي،بنابراين

سازي و مدلسازي يا مهم شمردن فرايندها و فعاليتهاي حوزه مهندسي ها در تأكيد بر مفهومتوافقنامه
هاي دانشگاهي ريزان آموزش مهندسي، محتواي حوزهشود تا برنامهؤلفه سبب ميتوجه به اين م. است

 در ، مثالرايب. را در اين راستا مورد بازبيني و طراحي مجدد قرار دهند تا فاصله موجود پر شود
اي هدرس مدارهاي الكترونيك، روش شناسيبراي آموزش كنوني مهندسي برق محتواي انتخابي 

 در فضايي فرضي صورت و طراحي اين مدارها صرفاًاست كار نگرفته ندسي را بهموجود در دنياي مه
در حالي كه مهندسان الكترونيك در فضاي واقعي كار از برخورد با اين الزامات و محدوديتها . گيردمي

 هنگامي كه طراحي يك مدار الكترونيك با الزاماتي شبيه به محدوديت ولتاژ ،مثالراي ب. ناگزيرند
ه، ميزان خاص دماي محيط، بازه ارتعاشات مدار، الزام نياز به تعميرات كم و ساده همراه شود، تغذي

 .  فارغ التحصيالن از عهده طراحي مناسب آن ناتوان خواهند بود
 

 له و اجراي راه حلهائ تحليل مس.3. 2. 4
. شودي معطوف مي فارغ التحصيالن آموزش مهندسي با مسائل مهندسهدو مؤلفه بعدي به نحوه مواجه

پس از اين گام، رويكرد . گيرد اول اهميت قرار ميدر اين حوزه توانايي تعريف مسائل مهندسي در رده

 با استفاده از 1بندي مسائل پيچيدهتوافقنامه واشنگتن بر صورتدر . شودها متفاوت ميتوافقنامه

بر اساس در همين حال، . شده استد پيشينه و حل آنها با اصول اوليه رياضيات و علوم مهندسي تأكي
هندس بايد بتواند با استفاده از پيشينه پژوهشي موجود و با استفاده از ابزارهاي متوافقنامه سيدني 

توافقنامه دوبلين در در اين ميان، . ندك را حل 2تحليلي موجود در مهندسي، مسائل پردامنه مهندسي

____________________________________________________________________ 
 

1 . Complex Problems :اين مسائل شامل بازه گسترده و حتي . نداشنگتن از اين نوعمسائل مهندسي از نظر توافقنامه وا
 و راه حل روشني ندارند؛ بررسي آنها نيازمند تفكر انتزاعي و تحليلهاي خالقانه است؛ حل آنها استمتعارضي از مسائل مهندسي 

و بخشهاي تركيبي ديگرند و نتايج له ئشويم؛ داراي زير مسمستلزم دانشي عميق است؛ مسائلي هستند كه به ندرت با آنها مواجه مي
 .هاي مختلف قرار داردآنها در زمينه

2 .Broadly-Defined Problems :هاي اين مسائل شامل مؤلفه. نداامه سيدني مسائل مهندسي از اين نوعناز ديدگاه توافق
حل آنها مستلزم دانشي از اصول، شوند؛ ند؛ با تحليلهاي تكنيكي خاص و ثابت شده حل ميامتنوع و محدوديتهاي گاه متعارض

اما امكان گسترش نيز دارند؛ مهم هستند طور محلي روندها و روشهاي كاربردي است؛ مسائل آشنا و شايعي هستند؛ نتايج آنها به
 . اين مسائل خود بخشهايي از مسائل مهندسي هستند
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بر اساس اين نظر، حل . 1اند به خوبي تعريف شدهد كهشوبر حل آن نوع مسائل مهندسي تأكيد مي

 .مسائل خوب تعريف شده بايد با استفاده از روشهاي كد كردن و روشهاي تحليلي انجام پذيرد
در . هايي متفاوت تبيين شده استها به گونهحلها در توافقنامه طراحي و اجراي راه،همچنين

 و طراحي شده استي طراحي براي مسائل پيچيده تأكيد حلهاتوافقنامه واشنگتن بر توانايي ارائه راه
 راه حلها بايد ،همچنين. اند كه برآورنده نيازهاي ويژهاستها يا فرايندهايي مد نظر ها، قطعهسيستم

مالحظات مربوط به سالمت عمومي، امنيت و مالحظات فرهنگي، اجتماعي و محيطي را مد نظر قرار 
. ـ فناورانه تأكيد شده استدر توافقنامه سيدني بر ارائه راه حل براي مسائل پردامنه مهندسي. دهد

ها، قطعات يا فرايندهايي  تميكي ديگر از قابليتهاي مورد نظر اين توافقنامه مشاركت در طراحي سيس
در اين توافقنامه نيز توجه راه حلها به مالحظات اجتماعي . كننداست كه نيازهاي ويژه را برآورده مي

تنها تفاوت توافقنامه دوبلين نيز آن است كه اين توافقنامه راه حل را معطوف . مدنظر قرار گرفته است
 . داردبه مسائل خوب تعريف شده مي

 
 بررسي و آزمون تجربي  . 4. 2. 4

در . اين مؤلفه معطوف به تواناييهاي مهندسان در وسعت و عمق اجراي آزمايشهاي تجربي است
ها و تركيب اطالعات ا، تحليل و تفسير دادههتوافقنامه واشنگتن، در اين مؤلفه، توانايي طراحي آزمايش

، ساختن مسائل پردامنه، مشخص توافقنامه سيدني بر بررسي در . استپشتيبانِ نتيجه مد نظر 
 بر ،هاي مرتبط از ميان پايگاههاي اطالعاتي و پيشينه پژوهش و در نهايتجستجو و انتخاب داده

در توافقنامه دوبلين اين قابليت به بررسي . شوداي ثمربخش تأكيد ميهآزمايشدادن طراحي و انجام 
بروشورهاي مرتبط و در نهايت، و جستجوي كدها و كردن مسائل خوش تعريف، مشخص در خصوص 

 .شودگيري استاندارد فروكاسته ميايي براي اندازههآزمايشدادن انجام 
 

  استفاده از ابزار.5. 2. 4
در مفاد . ورزدكارگيري ابزارهاي متنوع و جديد تأكيد مياين مؤلفه نيز بر قابليتهاي مهندسان در به

كارگيري تكنيكها، منابع و ابزارهاي نوين يد قابليت بهكه مهندسان بااست هر سه توافقنامه ذكر شده 
توافقنامه سيدني در . و مناسب را داشته باشند و در عين حال، با محدوديتهاي هر ابزار آشنا باشند

توافقنامه واشنگتن عالوه بر انتخاب، بر توانايي در  و گرفته استتوانايي انتخاب ابزار نيز مد نظر قرار 
____________________________________________________________________ 

 

1  .Well-Defined Problems :اين مسائل، مسائل مختلفي هستند. كندأكيد ميتوافقنامه دوبلين بر حل اين نوع مسائل ت، 
ند؛ حل آنها نيازمند ميزان محدودي از دانش نظري و اكه تعارض اندكي را با خود به همراه دارند؛ با راههاي استاندارد قابل حل

 اما دشوار و ،اندمهمز دانش عملي است؛ مسائلي روزمره و شايع هستند؛ داراي نتايجي هستند كه از نظر محلي چشمگيري اميزان 
 .هاي مهندسي هستند دور از دسترس نيستند؛ اين مسائل بخشهاي مجزاي سيستم
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كارگيري  بايد توانايي بهفقطبر اساس توافقنامه دوبلين مهندس . شودتأكيد مينيز  ساخت ابزار جديد
توافقنامه در كه  عاليتهاي خوش تعريف داشته باشد، در حاليبه منظور انجام دادن فاين ابزار را 

 .  گيردواشنگتن و سيدني توانايي پيش بيني و مدلسازي با استفاده از اين ابزارها نيز مد نظر قرار مي
 

 ارتباط با گروههاي علمي، جامعه مهندسان، اجتماع و محيط انساني. 6. 2. 4
در مؤلفه . ها معطوف به ارتباطات اجتماعي و علمي مهندسان استبعدي اين توافقنامه سه مؤلفه

نام گرفته، توانايي مهندسان براي مشاركت در كارهاي گروهي » كارهاي فردي و گروهي«نخست كه 
وجه است و كاركرد مؤثر به عنوان يك فرد و يك عضو يا رهبر در گروههاي چندگانه تكنيكي مورد ت

توافقنامه واشنگتن در سطحي باالتر اين كاركرد مؤثر در ساختارهاي در . مورد تأكيد قرار گرفته است
 .استانتظار مورد اي نيز چندرشته

ايي از قبيل توانايي فهم و تهيه در بخش ارتباط با جامعه مهندسان و نخبگان به تواناييه
ها در جلسات مقتضي و تعريف و اجراي گزارشهاي مؤثر و مستندات طراحي، ارائه تأثيرگذار يافته

توافقنامه دوبلين توانايي نوشتن و ارائه تأثيرگذار از در  ،البته. دستورالعملهاي روشن تأكيد شده است
 .  استشدهتواناييهاي مورد انتظار استثنا 

هاي مذكور در بخش ارتباط مهندس با جامعه، مهندس به عنوان برونداد نظام  ديدگاه توافقنامهاز
آموزش مهندسي بايد قابليت فهم مسائل اجتماعي، سالمت، امنيت و مسائل حقوقي، فرهنگي را 

) تكنيكي: دوبلين(هاي فعاليت مهندسي اي مناسب در حوزه بتواند به گونه،داشته باشد و در نتيجه
 .پاسخگوي آنها باشد

اي بر تالش برقراري ارتباط مؤثر با محيط انساني و تالش براي ماندگاري بيشتر نيز تأكيد ويژه
اي مهندسي در بافتي اجتماعي و تالش براي ارائه دانش در جهت هحلبراي فهم مسائل و ارائه راه
حلهاي مهندسي را به  در راهجانبه نگريكوشد تا يكاين مؤلفه مي. ماندگاري بيشتر آدمي دارد

 . رساند و تعهدات فناورانه را مد نظر قرار دهدبحداقل 
 
 اخالق. 7. 2. 4

اين مؤلفه كه در . ورزداي از سوي مهندسان تأكيد ميمؤلفه اخالق بر لزوم فهم و رعايت اخالق حرفه
اي اصول اخالق حرفه، بر شناخت و درك  استهر سه توافقنامه به يك صورت مورد تأكيد قرار گرفته

 .كندو تعهدات و هنجارهاي فعاليت مهندسي و نيز تعهد عملي به آنها توجه مي
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 مديريت پروژه و مسائل مالي. 8. 2. 4
مسائل مهندسي . ورزدمؤلفه حاضر بر تواناييهاي مديريتي و برآوردهاي مالي مهندسان تأكيد مي

 ،عات مديريتي و اقتصادي همراه است، از اين رو با چالشها و تب،امروزه عالوه بر معضالت فني
بروندادهاي نظام آموزش مهندسي بايد قادر باشند در درجه نخست معادالت حاكم بر اين عرصه را 

قابليت مورد نظر در اين . نندكدريابند و در مرحله بعد، آنها را در مديريت مسائل مهندسي اعمال 
 ، و همچنينـ مانند مديريت ريسك و تغيير ـليتهاي تجاريمؤلفه برخورداري از دانش مديريت و فعا

 .فهم محدوديتهاي آنهاست
 
  يادگيري مادام العمر  .9. 2. 4

العمر را براي دهد، توانايي يادگيري مادامشتاب دنياي معاصر و تغييراتي كه در دنياي فناوري روي مي
 بروندادهاي نظام آموزش مهندسي بايد از اين رو،. مهندسان از اهميت بيشتري برخوردار ساخته است

يادگيري . توانايي بازشناسي نياز به يادگيري مستقل و مادام العمر و مشاركت در آن را داشته باشند
سازد حلهاي الزم براي هماهنگي با تغييرات اجتماعي را فراهم ميالعمر امكان تشريح و ايجاد راهمادام

تواند يادگيري خود را العمر مييادگيرنده مادام. ]11[كنداهم ميو صورتبنديهاي نو را براي زندگي فر
 شده و منابع و مراجع خاص اي طراحي و ارزيابي كند كه به شرايط محيطي از پيش تعيينبه گونه
هاي متفاوت در موقعيتهاي متفاوت را او توانايي استفاده و به كارگيري دانش رشته. نباشدمحدود 
باره موقعيت خود   در،شود و سرانجامانديشد و سازگار ميآموزد، مي مادام العمر مييادگيرنده. داراست

 .كندو نيازهاي جامعه اقدام مي
 
 المللي با نظام آموزش مهندسيهاي بينارتباط توافقنامه .5

المللي با تمركز بر ويژگيهاي برونداد نظام آموزش مهندسي، توجه خويش را بر هاي بينتوافقنامه
اما همين تأكيد و نيز برخي قوانين عضويت، . اربخشي به مدارك مهندسي معطوف داشته استاعتب

 ايتواند اين نظامهاي آموزشي را به گونهاي بر نظامهاي آموزش مهندسي دارد و ميتأثير ويژه
ندسي  نظام آموزش مهالمللي باهاي بين ارتباط توافقنامه4در شكل . ندكگرايانه تعديل و اصالح واقع

 .شده استمشخص 
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 نظام آموزش مهندسي

 

 اجتماع و بازار كار                       

                                         
 

     

 هاي بين الملليوافقنامهت                                             

 

  نظام آموزش مهندسيهاي بين المللي و رابطه ميان توافقنامه:4شكل

 

المللي از يك سو با رصد نيازهاي هاي بين، توافقنامهشودمالحظه ميشكل گونه كه در اين همان
 با ارزيابي بروندادهاي نظام ،دهد و از سوي ديگرهاي خويش را سامان مياجتماع و بازار كار مؤلفه

تواند با توجه به  مي،در نهايت. دهدآموزش مهندسي، چالشهاي اين نظام را مورد بررسي قرار مي
 مطلوب، جهت حركت نظام آموزش مهندسي و نقاط نيازمند يت موجود و وضعيتفاصله ميان وضع

 . سازداصالح آن را مشخص 
 وجود پيش شرط استقالل نظامهاي پذيرنده توافقنامه در هر كشور از نظامهاي آموزشي ،همچنين

 ع تعامالت ميانا انو،بنابراين. سازدت بيشتري برخوردار ميآن، اعتباربخشي و ارزيابي را از شفافي
 .كرد خالصه زيرتوان در موارد المللي و نظام آموزش مهندسي را ميهاي بينتوافقنامه

 
  ارزيابي نظام آموزش مهندسي.1. 5

زيابي المللي كه مترتب بر ارزشيابي مهندسان خواهد بود، ارهاي بينيكي از نخستين وظايف توافقنامه
 از آنجا كه مهندسان به عنوان بروندادهاي نظام آموزش مهندسي. نظام آموزش مهندسي است

آيند، ارزشيابي آنها بر اساس مالكهاي ويژه، نظام آموزشي را به سمت و سوي متناظر با به شمار مي
 از. د كردهاي آموزشي را بر مبناي همين مالكها تدوين خواهاين مالكها سوق خواهد داد و برنامه
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 يكي از اهداف اين ،اين رو، ارزشيابي مهندسان ارزيابي نظام آموزشي خواهد بود و به همين دليل
ذاريهاي موجود در آموزش مهندسي به شمار گتوان بررسي روندها، فرايندها و سياستها را ميتوافقنامه

 . آورد
 

 اصالح متقابل در نظام آموزش مهندسي و مفاد توافقنامه. 2. 5
اين اصالحات . خواهد شدمنجر به ايجاد تغييرات و اصالحاتي در آن  ارزيابي نظام آموزش مهندسي

ريزي آموزشي و ديگر انديشمندان پس از مطالعه نتايج ارزيابي توسط متخصصان برنامه درسي، برنامه
 .دشومي يابد و در مرحله بعد در نظام آموزشي اعمالحوزه تعليم و تربيت تكوين مي

 اعمال اين اصالحات در نظام آموزش مهندسي و دريافت و مطالعه بازخوردهاي حاصل ،چنينهم
تواند به اصالحات مييافتن از آن و نيز در نظر گرفتن دشواريها و چالشهاي پيش روي انجام 

 به ايجاد تغييرات و اصالحاتي در مفاد ،سازمانهاي عضو توافقنامه بازخورد داده شود و در نهايت
دهد كه  نشان مي]14[هااسناد مربوط به قوانين و روندهاي جاري در توافقنامه. شودمنجر قنامه تواف

 . استرتغييرات درخواستي با توافق دو سوم اعضا در توافقنامه قابل اج
 

 المللي در آموزش مهندسي تعاملهاي بينزمينهفراهم سازي . 3 .5
 زمينهالمللي و نظام آموزش مهندسي، فراهم آمدن نهاي بي تعاملي توافقنامهاثرهاييكي ديگر از 
از جمله نتايج اين روابط، پيوستگي بازارهاي كار و . هاي مهندسي استالمللي در عرصهارتباطات بين

 اين حالت و با همنوا شدن در. هاي خدمات مهندسي استگشوده شدن افقهاي جديد در عرصه
 در كشورهاي يكديگر تابود ورهاي عضو قادر خواهند اعتباربخشيهاي مدارك مهندسي، مهندسان كش

 ي كشور ماتواند برابايد در نظر داشت كه اين امكان در عين حال مي. شوندبه كار مهندسي مشغول 
يابي از سوي  زيرا در ميان كشورهاي عضو همواره تمايل براي شغلد،شمار آينوعي چالش به

 رو، اين تعامل در ايناز . ي بيشتر توسعه يافته استكشورهاي كمتر توسعه يافته به سوي كشورها
تواند به چالش جدي بازار كار هاي مختلف و مديريت بهينه آن ميصورت عدم احتساب جنبه

 .شودمهندسي كشور تبديل 
 
  جاري ساختن رويكرد جهاني در نظام آموزش مهندسي .4. 5

وزش مهندسي جريان يافتن رويكردهاي المللي و نظام آمهاي بينمحصول ديگر تعامل توافقنامه
اين نتيجه نيز از ابعاد مختلف . جهاني آموزش مهندسي در نظام آموزش مهندسي كشور خواهد بود

 از يك سو، رصد جهاني نيازهاي حوزه مهندسي و فناوري قدرت. قابل بررسي و ارزيابي است
ها با نيازهاي امهناط نزديك توافقارتب. دهديي نظام آموزش مهندسي را افزايش ميابيني و كارپيش
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بينيِ همراهي گام به گام با تغييرات صورت گرفته در سطح جامعه و بازار كار، سبب جامعه و پيش
كند و آنها ند كه اين تغييرات را دريافت ميكها به عنوان نظام واسطي عمل شود تا اين توافقنامهمي

تواند با توجه به اين نظام آموزشي مي. سازدميتبديل ابي ، نشانگر و استاندارد براي ارزيرا به مالك
همين امر باعث . مالكها نيازهاي جامعه را بازشناسي و تغييرات متناسب را در خويش ايجاد كند

همراهي بيشتر نظام آموزش مهندسي با نيازهاي بازار كار و نيز همراهي با شتاب جهاني موجود در 
 . يي نظام مهندسي را به همراه خواهد داشتا افزايش كار،هايتعرصه مهندسي خواهد شد و در ن

تواند به كمرنگ شدن نيازهاي بومي و ملي از سوي ديگر، توجه افراطي به رويكردهاي جهاني مي
توسعه نامتوازن ميان كشورهاي عضو باعث بروز اختالف در سطح و نوع نيازهاي فناورانه . بينجامد

تواند در برخي ابعاد ازهاي جهاني مشترك و فراموشي اقتضائات ملي ميخواهد شد و تأكيد صرف بر ني
يي نظام افاصله نظام آموزش مهندسي را با نيازهاي واقعي كشور افزايش دهد و سبب كاهش كار

 .  آموزش مهندسي شود
 

 گيرينتيجه .6

ر نگرش نظام آموزش مهندسي دكه توان گفت با توجه به مطالب بيان شده در بخشهاي پيشين، مي
اي در هم تنيده از عناصر مختلفي است كه با تأثير و تأثرات دروني به  سازماني مجموعه ـسيستمي

 بروندادهاي اين ن به منزلهاشود و مهندسميمنجر تكوين ويژگيهاي خاص در بروندادهاي خويش 
ن نظام آموزشي و رصد  ايزيساهنگام ب. شوندنظام، به بازارهاي كار و اجتماع فناورانه كشورها وارد مي

 ادامه حيات اين نظام يپيوسته نيازها در فضاي واقعي و اصالح متناسب با آن، از جمله پيش شرطها
ند تا با رصد نيازهاي االمللي اعتباربخشي در تالشهاي بيناز سوي ديگر، توافقنامه. رودبه شمار مي

 موجود و يت فاصله ميان وضع)مهندسان( جهاني و با ارزيابي نظام آموزش مهندسي و بروندادهاي آن
تغييرات جهاني / ها با ايفاي نقش نظام  واسطي  ميان نيازهااين توافقنامه.  مطلوب را بهبود بخشند

تغييرات هر جامعه، به توليد و شفافيت مالكها، نشانگرها و /با نيازها) فناوري/ در حوزه مهندسي(
بيني  سبب افزايش قدرت پيش،د و در نهايتننكميشور كمك نظام آموزشي ك )ارزيابي( استانداردهاي

 .شونديي نظام مهندسي مياو كار
هاي مورد نظر، ارتباط آنها در نوشتار حاضر پس از بررسي نظام آموزش مهندسي و مفاد توافقنامه

 : تأثير اين بستر ارتباطي در چند زمينه قابل توجه است. مورد بررسي قرار گرفت
 ؛استانداردهاي معتبر ارزيابي نظام آموزش مهندسياز برخي دستيابي به  •

بررسي روندها، فرايندها و سياستگذاريهاي موجود در آموزش مهندسي كشور بر مبناي  •
 ؛مالكها و استانداردهاي معتبر
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هاي مغفول نظام آموزش مهندسي كشور و كاستيهاي موجود در مشخص شدن مؤلفه •
 ؛آن

حات در  نظام آموزش مهندسي و نيز ايجاد زمينه براي فراهم آمدن زمينه ايجاد اصال •
 ؛اصالح مفاد توافقنامه

 گشوده شدن ،پيوستگي بازارهاي كار ملي ـ بومي كشور با بازارهاي جهاني و در نتيجه •
  ؛هاي خدمات مهندسيافقهاي جديد در عرصه

  .يي نظام آموزش مهندسيابيني و كارافزايش قدرت پيش •

ها و ارزيابي نظامهاي آموزش مهندسي عضويت در اين توافقنامهكه گفت توان  مي،در نهايت
ايي را نيز در برابر هتوسط آنها در عين گشودن افقهاي جديد پيش روي نظام آموزش مهندسي، چالش

توان به ارزيابي مداوم نظام آموزش مهندسي، اصالحات از جمله افقهاي جديد مي. دهدآن قرار مي
يي، گشوده شدن افقهاي جديد شغلي پيش روي مهندسان و ام در جهت افزايش كارمتقابل در اين نظا

 رويارويي با نيازها و روندهاي جهاني مطرح در حوزه فناوري و مهندسي اشاره براينيز آمادگي بيشتر 
ها چالشهايي را نيز در برابر نظام آموزش مهندسي قرار خواهد  عضويت در اين توافقنامه،همچنين. كرد

توان به تهديد سرمايه انساني در  از جمله مي كهد كه نيازمند فهم عميق و مديريت متعادل استدا
بازار كار مهندسي، عدم توجه كافي به نيازهاي ملي ـ بومي و از دست رفتن استقالل نظام آموزش 

 .       دكرمهندسي اشاره 
 

 اهپيشنهاد .7

المللي اعتباربخشي هاي بيني عضويت در توافقنامهرسد با توجه به چشم اندازها و چالشها به نظر مي
ند كاي متعادل مديريت اي قادر باشد چالشها را به گونهگيريِ سه مرحلهمدارك مهندسي روندِ تصميم

تي درون ئدر روند پيشنهادي نويسندگان مقاله ابتدا هي. سازدو نتايج ثمربخش عضويت را حداكثر 
ها، نظام آموزش مهندسي را مورد هاي مطرح در توافقنامهؤلفهنظام آموزش مهندسي با تعمق بر م

در اين . ندكندهند و نقاط ضعف و قوت نظام آموزشي موجود را مشخص ميتأمل دوباره قرار مي

  كندتواند به ارائه بازخوردهاي مناسب كمك  مي1)شكدا(مرحله شبكه كيفيت دانشگاههاي تهران 

اي مستقل از شكدا عالوه بر هندسي به عنوان زير مجموعه يا شبكهايجاد شبكه كيفيت آموزش م. ]2[
تواند نقش واسط ميان توافقنامه و كل مجموعه هاي وابسته به  آينده نيز مييمرحله اول در گامها

سپس، در گام دوم . نظام آموزش مهندسي اعم از وابسته و غير وابسته به توافقنامه را برعهده گيرد

____________________________________________________________________ 
 

 به طور كامل تشريح ]2[پيشنهاد تأسيس شكدا و نيز ضرورت ايجاد آن در ساختارسازي مديريت كيفيت آموزش عالي در منبع .  1

 .شده است
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اسناد باالدستي نظام سياسي ـ اجتماعي كشور از قبيل قانون اساسي، به  توجه نقاط قوت و ضعف با
گيرد و اولويتهاي هاي توسعه پنجساله مورد ارزيابي دوباره قرار ميسند توسعه بيست ساله و برنامه

هاي در مرحله سوم و با مقايسه اولويتهاي بومي ـ جهاني با مؤلفه. شود جهاني آن مشخص مي ـبومي
 گيريترين توافقنامه و عضويت در آن تصميم انتخاب مناسبصوخصها در د تقاضاي توافقنامهمور
 ـ هادر اين صورت، نظام آموزش مهندسي در هر دو فرض ـ پذيرش يا عدم پذيرش توافقنامه. شودمي

ف جديد و  عناصر سازماني آن بر اساس تعري،در نتيجه. شودارزيابي و بازتعريفي مناسب از آن ارائه مي
 . اي منعطف بازسازماندهي خواهند شدبه گونه
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