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 يامقايسه محتوا و روش: آموزش مهندسي در ايران

 ∗ با برخي كشورهاي صنعتي

 

  2فرشاد تويسركانيو  1جمشيد پرويزيان

 

 تواندكشورهاي صنعتي با تطبيق موردي مياز ايران و برخي كشور  محتوا و روشهاي آموزش مهندسي در مقايسه :چكيده

 كه به نگاه تاريخي ما به علم به عنوان اشدآموزش عالي در ايران و كشورهاي پيشرفته ب  تفاوتي اساسي در فلسفهنشان دهنده 

تر آموزش تعميم داد و آموزش مهندسي توان به سطوح عملياي را مي چنين مطالعه،حالبا اين. گرددمي فضيلت و نه به عنوان ابزار بر

هاي توان در طي دههاين مقايسه را مي. هاي تاريخي مقايسه كردفتهبه عنوان يك روش تجربي را با آموزش آن در قالب آموزش يا

 هاي كارآموزي و قابليت كارآفرينياخير دنبال كرد و از جمله به محتواي آموزش، ابزارهاي آموزش، حجم آموزش، دوره

حصيل، محتواي دروس عمومي،  تتوان روش پذيرش دانشجو و تعداد پذيرش، طول دوره مي،از نگاه ديگر. آموختگان پرداختدانش

پژوهشي از سويي  ـ هاي آموزشيهسته.  در آموزش را مقايسه كرديارشد و دكتركارشناسي ساختار نظام آموزشي و نقش دانشجويان 

 يناو پردازند به عنوان واحدهاي مستقل مالي به فعاليت پژوهشي ميديگر آميزند و از سوي مي  پژوهش را با هميارارائه دروس و اج

 . پژوهشي باشد ـ اي اساسي نظام آموزشي ايران با نظامهاي آموزشيهتواند از تفاوتمي

اي در ساختار و محتواي آموزش مهندسي مكانيك در دانشگاههاي ايران، آلمان، انگلستان و در اين تحقيق، به عنوان نمونه، مقايسه

دادن  اي پژوهشي و فني با نشانه در بخش. نه نتايج آن،موزش استاين مطالعه متوجه روشها و محتواي آ. است آمريكا انجام شده

  آموزش مهندس و ابزارهاي آن از جمله آموزش مفاهيمي نو در فلسفههئروزكردن محتوا و روش، به ارا كاستيهايي در به

 .  شده است  پرداختهفناوريله و آموزش در محيط سرشار از ئمحور، آموزش مبتني بر مس دانشجو

 

 

  . مشاركت در آموزش وله، آموزش دانشجو محورئآموزش مبتني بر مس :هاي كليدي واژه

____________________________________________________________________ 
 

 .. در دانشگاه تهران ارائه شده است1404زش مهندسي در نس آموكنفرا در  اين مقاله ∗
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 مقدمه .1

هايشان در محيط خود هدف از آموزش مهندسي تربيت مهندساني است كه بتوانند بر اساس آموخته

. ندتر سازد و از اين راه زندگي خود را بگذرانتغييراتي ايجاد كنند كه زندگي را براي ديگران آسوده

 از جمله توليد ،توان عملكرد دانشگاه را به عنوان يك توليدكننده با معيارهاي مختلفي سنجيدمي

 . آموزش سرانهآموختگان و هزينهآموختگان كيفيت دانشبر جامعه، تعداد دانشگذاري ثير أ، ت]1[علم

اند، شدت از آنچه آموختهآموختگان  ميزان رضايت دانش:دين موارد اشاره كردتوان بدر كنار اينها مي

 واقعي اتاند، ميزان تغييرگذارده سرآنها آزمون دشوار ورودي را پشت هايي كه باانگيزه و پايداري

آموخته از زندگي در آموخته در يك سازمان، رضايتمندي يك دانشكارگيري يك دانشبه ازناشي 

 نخبگان، كه آموزش براي ورود به طبقه و امكاني كه  استمقايسه با كسي كه به دانشگاه وارد نشده

در برآورد عملكرد يك دانشگاه يا نظام  .آورددسترسي بيشتري به قدرت و ثروت دارند، فراهم مي

 آموختگان برجسته بهمندي دانشههاي ديگر مانند عالقتوان برخي اندازهآموزشي مشخص مي

ياد شده  نظان آموزشي را نيز به معيارهاي  در همان،كليتحصيل در همان دانشگاه يا به طور ادامه

  آموزش مهندسي در ايران چه از نگاه دانشجويان و خانواده،رانگكيد بسياري از پژوهشأبنا به ت. افزود

 كيد برأآيد و تگذاري براي رشد صنعتي به حساب نميايشان و چه از نگاه استادان نوعي سرمايه

تربيت بيشتر متوجه  ]2[آموختگانهارتها و نگرشهاي دانش متوجهي به توسعهافزايي و بيدانش

علم به مباني و كليات آماده كاركردن در زمينه برخي مباحث نظري و علوم با  كه ي استانمهندس

 فزايش و بهبود توليد امديريت صنعت و كشور، نيازهاي فنيبه  ييپاسخگو آماده نه لزوماً ،ندسته

  .]3[ملي

 فني سيس دانشكدهأ فني در ايران نزديك به يك و نيم قرن و از تاريخ تسهسيس مدرأاز تاريخ ت

آموختگان توان گفت كه دانش به دشواري مي،با اين حال. گذرددانشگاه تهران بيش از هفتاد سال مي

مهندسي در صنعت ايران كاركردي مشابه با همترازان خود در كشورهاي صنعتي يا حتي كشورهاي 

ثير مهندسي در ايران نرخ رشد توليد أهاي ضعف تاز آشكارترين نمايه. شدن دارنددر راه صنعتي

كه در  در حالي.)1شكل (كند تجاوز مي% 5است كه به ندرت از ) ساختمان ـ معدن ـ صنعت(صنعتي 

نيز افزايش يافته % 16كمتر نبوده و گاه تا % 5 تركيه از  كشور مشابه نرخ رشد توليد صنعتيدوره

اين مقايسه وقتي معناي ]. 4[در نوسان بوده است% 11 تا 3مالزي ميان ين نرخ در كشور  ااست و

صادرات صنعتي ايران را نفت و محصوالت وابسته به آن % 80يابد كه در نظر بگيريم تري ميجدي

كه تركيه يك كشور  در حالي، برابر افزايش يافته است3دهد و بهاي نفت در اين مدت تا تشكيل مي

 .  نيز با هيچ كشور صنعتي قابل مقايسه نيستتوليد ناخالص سرانه. واردكننده نفت است



     و فرشاد تويسركانيجمشيد پرويزيان                                                                                

 

3 

 
 .1382-7 سالهاي درصد نرخ رشد توليدات صنعتي ايران در فاصله:1شكل 

 ايران در  كشورهاي آموزش مهندسي درتصويري از برخي جنبهتالش شده است تا در اين مقاله 

 كه به سنجش عملكرد دانشگاهها در آموزش مهندسي شودايراني ترسيم  با چند دانشگاه غير مقايسه

آموزش مهندسي . سازدمي آموزشي مهندسي را برجسته اي تغييرات در نظام و لزوم پارهكندميكمك 

است  مكانيك در امپريال كالج لندن، دانشگاه فني مونيخ و دانشگاه بركلي به عنوان نمونه انتخاب شده

اطالعات داخلي از دانشگاه . اي ايران مقايسه شوده مهندسي مادر در دانشگاهاين رشتهتا با آموزش 

آموزش اين رشته در ايران پژوهشهاي متعددي منتشر در خصوص . كسب شده استصنعتي اصفهان 

 آموزشي مهندسي مكانيك از نظر برنامهاست كه  داده شدهنشاناينكه ، از جمله ]5 و 8[شده

ز نظر اجراي دروس و نحوه ا ولي ، نداردكشورهاي صنعتيت فاحشي با دانشگاههاي ساختاري تفاو

 .]9[است متفاوته مفاهيم ئارا

آموز در پايان دوره دبيرستان و آغاز ورود هاي يك دانشتوان به آموختهپيش از ورود به بحث مي

 ورود به دانشگاه دروسي مانند آموزان آلماني، انگليسي و آمريكايي پيش ازدانش.  توجه كردبه دانشگاه

 زندگي گيرند و آمادهمي اقتصاد عمومي، موسيقي، قانون و حقوق شهروندي، ورزش و زبان را فرا

در دروسي مانند فيزيك و شيمي با روش تجربي همچنين آنها . شوندبه عنوان يك شهروند ميكردن 

د و در درس رياضي با مباحث نوتري چون گذراننوقت زيادي را در آزمايشگاه مي مي شوند و علم آشنا

نويسي و كار گروهي هم در درسهاي مختلف به گزارش. يابنداحتماالت و تئوري بازيها آشنايي مي

آموزاني  دانش تاشودوجود دروس انتخابي در سالهاي پاياني باعث مي. شودمي داده تمرين آموزاندانش

جايگزين كنكور .  بيشتري در دروس متفاوت باشند سابقه داراي،شوند مهندسي ميكه وارد يك رشته

سال و آزمونهاي نهايي  معموالً ميانگين دو سال آخر است كه حاصل فعاليتهاي مختلف در طول دو
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  اختياري سربازي دوره پس از دوره پسران معموالً]به ويژه در آلمان[موارد از در بسياري . است

آموزاني كه فيزيك را در كشور آلمان دانش. درنت از نظر رفتاري بالغكنند ودانشگاه خود را شروع مي

ا در مدارس فني ادامه هشدن به جاي دانشگاه توانند براي مهندسدهند هم ميبر رياضي ترجيح مي

گذرانند، از  مهندسي دروس يكساني را ميآموزان ايراني براي ورود به رشتهدانش. تحصيل دهند

گذارند تا خبرند و در سال آخر دبيرستان ورزش را هم رسماً به كنار مياد و هنر بيدروسي مانند اقتص

 . وقت خود را براي آمادگي آزمون كنكور ذخيره كنند

 

 هاي آموزشي مهندسي برخي جنبهمقايسه .2

 120 واحد درسي است كه عناوين 140ايران مقطع كارشناسي داراي كشور در نظام آموزشي فعلي 

 طول ،در اين صورت.  واحد آن عمومي است20مشابه با دانشگاههاي مورد مقايسه و واحد درسي 

 كه هشت نيمسال است و درصد در حالي،اسمي دوره كارشناسي در ايران بايد هفت نيمسال باشد

در نظام نوين آموزشي . برند خود را به پايان ميتري دورهاي از دانشجويان در زمان طوالنيعمده

  كارشناسي و كارشناسي ارشد رااروپا دانشجويان مهندسي در طول چهار سال دوره اتحاديه

ارشد مجموعاً كارشناسي هاي كارشناسي و كه در ايران در بهترين شرايط دوره در حالي،گذرانندمي

 .انجامدشش سال به درازا مي

ي بايد حداقل شش  مهندسآلمان پيش از شروع دورهكشور  مهندسي مكانيك در متقاضيان دوره

 خود به اين رشته اطمينان يابند و درك هفته در يك كارگاه فلزي كارآموزي كنند تا از درستي عالقه

مدت كارآموزي الزامي در . باشند درستي از مواد درسي، كه پس از آن با آنها آشنا خواهندشد، داشته

ايران كشور در . است) ر سالشش هفته براي ه( هفته 18كارشناسي حداقل  ساله  سهدوره طول

دو هفته براي هر ( هفته 8 چهار ساله  مهندسي مكانيك معموالً در تابستان آخر دورهدانشجويان رشته

 . تواند در شركتهاي مهندسي و نه لزوماً كارگاهها رخ دهدكنند كه ميكارآموزي مي) سال

 دروس فيزيك ،ه بر دروس عمومي مهندسي مكانيك در سال اول عالودانشجويان ايراني در رشته

 گذرانند و در نيمسال دوم اولين و تنها درس مهندسي خود را با استاتيك شروعو رياضي را مي

دروس رياضي و فيزيك داراي بيشترين نرخ ريزش است و معموالً اخذ دروس مهندسي را . كنندمي

 با اولين دروس مهندسي آشنايي اندازد و دانشجو در نيمسال چهار و پنجدو ترم به عقب مي يك يا

 دانشجويان ايراني  شخصي نگارنده شاهد آن است كه بسياري از تقاضاهاي تغيير رشتهتجربه. يابدمي

در . اند خود آشنايي نيافته هنوز با دروس اصلي رشته كه آنان در حالي،شوددوم ارائه مي يا اول سال در

ل دروس مهندسي درسهاي استاتيك، مكانيك سياالت، دانشجويان در سال او ]10[امپريال كالج

با مهارتهاي آنان  ،گذرانند؛ به عالوهترموديناميك، علم مواد، مقاومت مصالح و طراحي مهندسي را مي

با پايان سال دوم دانشجوي مكانيك تمام دروس اصلي مهندسي . يابندگزارشدهي تجربي آشنايي مي
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 خود را رائه، مديريت افراد و سازمانها و زبان مورد عالقه دروس مهارتهاي ا،همچنينو مكانيك 

دروسي مانند مكانيك شكست يا ياتاقان، كه مباحثي ويژه به ئه اار به فقطاست و سال سوم  گذرانده

در ميان دروس سال سوم عناويني مانند پليمرها، ميكروپروسسور . )2شكل (گذردآيند، ميحساب مي

 . اندهو مهندسي انرژي قابل توج

 . درسي دانشجويان مهندسي مكانيك در امپريال كالج لندن برنامه:2شكل 

 

 دروس مهندسي، دانشجوي مهندسي مكانيك در سال اول از مجموعه] 11[در دانشگاه فني مونيخ

ل طراحي مهندسي را درسهاي استاتيك، ديناميك، مقاومت مصالح، علم مواد، روشهاي توليد و اصو

گذراند گذراند و در سال دوم مكانيك سياالت، ترموديناميك، طراحي اجزا و كنترل اتوماتيك را ميمي

 .   )3 شكل (گذراند دروس اصلي مهندسي مكانيك را مي در دو سال اول مجموعه،و در نتيجه
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 دوم دانشگاه فني مونيخهاي اول و  درسي دانشجويان مهندسي مكانيك در سال برنامه:3شكل 

 

 درس استاتيك را از دروس فقط مهندسي مكانيك در پايان سال اول دانشجوي ايراني رشته

 در سال دوم است كه ،گذراند و در صورتي كه در دروس رياضي با مشكلي برخورد نكندميمهندسي 

 به ند انگيزه و عالقهتوارخدادن آن مي  اتفاقي كه دير،)4شكل (شود، با مهندسي مكانيك آشنا مي

 . مهندسي را پژمرده كند

سال دومنيم نيمسال اول سال سومنيم  سال چهارمنيم   

1رياضيات عمومي  2رياضيات عمومي    رياضي مهندسي معادالت ديفرانسيل 

1فيزيك  1ديناميك  استاتيك  2مقاومت مصالح    

2فيزيك  شيمي عمومي مهندسي 1ترموديناميك   1مكانيك سياالت    

1عارف اسالمي م 1مقاومت مصالح  زبان خارجه  2ترموديناميك    

1تربيت بدني  2معارف اسالمي    علم مواد محاسبات عددي 

1 صنعتي ينقشه كش 2تربيت بدني   2آز فيزيك    فارسي 

1آز فيزيك   رياضي مهندسي ريشه هاي انقالب برنامه سازي كامپيوتر 

انيك در سالهاي اول و دوم دانشگاه صنعتي  درسي دانشجويان مهندسي مكبرنامه: 4شكل 

 اصفهان
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 حضور در كالس يك دانشجوي سال اول مكانيك در دانشگاه فني مونيخ شدهريزيزمان برنامه

 فقط در حالي كه براي دانشجوي ايراني مشابه اين زمان ،)5شكل ( ساعت در هفته است 30بالغ بر 

 .  واحد درسي است16 ساعت براي 16

 
  هفتگي دانشجوي سال اول مهندسي مكانيك در دانشگاه فني مونيخبرنامه:  5شكل 

 

هاي مهندسي  در بريتانيا در رشته2006-7مجموع دانشجوياني كه در مقطع كارشناسي در سال 

 در فقطآلمان در رشته مهندسي مكانيك كشور در .  نفر است000/21 ،اندمكانيك ثبت نام كرده

 .  )6شكل (اند، دهش دانشجوي مكانيك ثبت نام 500/16فني برلين و آخن دانشگاههاي فني مونيخ، 

 

س فني مهندسي مكانيك در برخي از دانشگاهها و مدار   تعداد دانشجويان رشته:6شكل 

 آلمان

792 FH Aachen 5448 RWTH Aachen 

970 TFH Berlin 3966 Technical Uni. Berlin 

1802 FH Munich 3695 Technical Uni. Munich 
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 932:  صنعتي اصفهان؛ مجموع مهندسي مكانيك در دانشگاه تعداد دانشجويان رشته: 7شكل 

 دانشجو

 

 مراكز آموزش عالي  مهندسي مكانيك در كليهدر مقطع كارشناسي مجموع دانشجويان رشته

 ]. 12[رود  نفر فراتر نمي000/16 از 85كشور در سال 

 مشروط بر آنكه ،وري نظام آموزشي را افزايش دادتوان بهرهنشجو ميبا پذيرش تعداد زيادتر دا

ارشد كارشناسي  و يتدريس يك درس به يك استاد و گروه او شامل دستياران و دانشجويان دكتر

كه زمان زيادي هم براي بل ،گذرد نه تنها وقت استاد به آموزش صرف نمي،در اين صورت. واگذار شود

ت علمي در ئوقت يك عضو هي% 53دهد  نشان مي8شكل ]. 13[ماندباقي ميريزي و پژوهش برنامه

در طي سالهاي گذشته اين درصد رو به كه دهد  نشان مي9شكل . گذردامپريال كالج به پژوهش مي

 . افزايش بوده است

 
 ت علمي در امپريال كالج لندنئتوزيع چگونگي صرف وقت اعضاي هي: 8شكل 
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گذرد گذرد در مقايسه با زماني كه به آموزش ميي كه به پژوهش مينسبت زمان: 9شكل 

 .ت علمي در امپريال كالج لندن در حال افزايش استئبراي اعضاي هي

 

 گذشته در دروس گروه مكانيك در سه دهه. عناوين و محتواي دروس نيز موضوعي قابل مقايسه است

در . اندتياري شدهخكشي صنعتي اليد و نقشه فني تغييراتي پيش آمده و دروس روشهاي تودانشكده

، "رباتيك"، "مواد مركب"، "ديناميك خودرو"، "هاي هوشمندسازه"كنار اين تغيير دروس اختياري 

 به فهرست دروس "انرژيهاي تجديدپذير" و "مكاترونيك"، "كنترل نويز و آكوستيك صنعتي"

]. 14[دهد را در دانشگاه بركلي نشان مي دروس مهندسي مكانيك 10شكل . انداختياري اضافه شده

در فهرست . توجه ويژه به دروس مواد و توليد، بيو و نانومكانيك در اين فهرست قابل توجه است

 مهندسي مكانيك پژوهشي دانشگاه آخن را در دانشكده ـ توان ساختارهاي آموزشيمشابهي مي

 نانو، تكنولوژي اطالعات نرژي، تكنولوژيمحورهاي پژوهشي مواد نو، ا. 11؛ شكل]15[مشاهده كرد

)IT(توان گفت در مجموع مي. اند، اقتصاد و تكنولوژيهاي توليد در اين فهرست نيز قابل توجه

 .است فيزيكهاي نوين به تدريج جاي خود را در مهندسي باز كرده
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 فهرست دروس مهندسي مكانيك در دانشگاه بركلي كاليفرنيا:  10شكل 

 

 

Mechanical Behavior of 

Engineering Materials 

Composite Materials--Analysis, 

Design, Manufacture 

Computer-Aided Mechanical 

Design 

Design of Planar Machinery 

Dynamic Systems and Feedback 

Mechanical Vibrations 

Automatic Control Systems 

Design of Microprocessor-Based 

Mechanical Systems 

Combustion Processes 

Thermal Environmental Control 

Advanced Heat Transfer 

Engineering Aerodynamics 

Marine Statics and Structures 

Ocean-Environment Mechanics 

Microscale Fluid Mechanics 

Engineering Mechanics III 

Fundamentals of Acoustics 

Intermediate Dynamics 

Orthopedic Biomechanics  

Engineering Analysis Using the 

Finite Element Method 

Introduction to Continuum 

Mechanics  

 

Basic Engineering Design Graphics 

Introduction to Computer 

Programming for Scientists and 

Engineers 

Methods of Engineering Analysis 

Advanced Engineering Design 

Graphics 

Advanced Programming with 

MATLAB 

Engineering Ethics 

Mechanical Engineering Courses  

Introduction to Mechanical 

Engineering 

High Mix/Low Volume 

Manufacturing 

Mechanical Engineering Design 

Engineering Mechanics II 

Thermodynamics and 

Biothermodynamics 

Thermodynamics 

Fluid Mechanics 

Experimentation and Measurement 

Mechanical Engineering Laboratory 

Heat Transfer 

Introduction to Product Development 

Structural Aspects of Biomaterials 

Introduction to Nanotechnology and 

Nanoscience 

Introduction to MEMS 

(Microelectromechanical Systems) 

Processing of Materials in 

Manufacturing 
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• Surface Engineering Institute  

• Institute of Energy Research - 

Microstructure and Properties of 

Material  

• Institute for Engineering Design  

• Department of Continuum 

Mechanics  

• Institute for General Mechanics  

• Institute of Combustion Technology  

• Chair of Biomedical Engineering  

• Chair for Computation Analysis of 

Technical Systems  

• Research and Teaching Area: 

Construction and Development of 

micro systems  

• Research Institute for Operations 

Management  

• Institute of Plastics Processing  

• Institute for Chemical Engineering  

• Department of Biochemical 

Engineering  

• Process Systems Engineering  

• Thermal Unit Operations  

• Laboratory for Machine Tools and 

Production Engineering  

• Institute for Production Engineering 

IPT  

• Department of Rail Vehicles and 

Materials-Handling Technology  

• Institute for Reactor Safety and 

Reactor Technology  

• Research Area: Solar Technology  

• Institute of Steam and Gas Turbines  

• Institute for Textile Technology and 

Mechanical Engineering  

• Chair of Technical 

Thermodynamics  

• Research Field Laser Measurement 

Processes in Thermo-fluid-

dynamics  

• Welding and Joining Institute  

• Institute for Automotive 

Engineering   

• Institute and Chair of Aeronautics 

and Astronautics  

• Chair of Flight Dynamics  

• Shock Wave Laboratory  

• Institute for Ceramic Components in 

Mechanical Engineering  

• Department of Computer Science in 

Mechanical Engineering  

• Institute for Enterprise Cybernetics  

• Institute of Automatic Control  

• Chair of Fluid Mechanics and 

Institute of Aerodynamics  

• Institute for Fluid Power Drives and 

Controls  

• Chair for Fuel Cells  

• Institute of Heat and Mass Transfer  

• Institute for Industrial Engineering 

and Ergonomics  

• Institute for Internal Combustion 

Engines  

• Institute for Jet Propulsion and 

Turbo Machinery  

• Chair for Laser Technology  

• Institute for Laser Technology  

• Chair for Technology of Optical 

Systems  

• Department of Aerospace Structures 

Lightweight Construction  

• Institute for Machine Elements and 

Machine Design  

• Institute for Materials Applications 

in Mechanical Engineering  

• Research Field Materials Science  

• Mathematical Models in Material 

Science  

 

 مهندسي  پژوهشي آنها در دانشكدهپژوهشي و زمينه ـ اي آموزشيه فهرست كرسي:11شكل 

 مكانيك در دانشگاه آخن
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اي هر توليدكننده.  رد يا قبولي آخر دوره واگذار كردتوان به نمرهاطمينان از يادگيري را نمي

دانشگاه هم بايد به . كند محصول كيفي خود را به بازار عرضه ميفقطامروزه بايد اطمينان يابد كه 

آموختگان و نه فقط بخشي از ايشان  براي كيفيت عموم دانش،شودازاي وقت و ثروتي كه هزينه مي

ندارد اين دوره در  طول زمان استا، كارشناسي واحدي دوره140با توجه به محتواي . ريزي كندبرنامه

 8هاي كارشناسي در ايران در حال حاضر در  دورهدر حالي كه همه.  نيمسال تحصيلي است7ايران 

 هيچ تغييري 140 به 154 كارشناسي از  واحدي دوره14 كاهش ،در واقع. شوندنيمسال تعريف مي

 نيمسال تعريف 6احدي در  و120 نظامهاي آموزشي،از سوي ديگر. نياورده است وجود به در طول دوره

دانشجويان دانشگاهي مانند % 50 فقط ،وقتي به آمار واقعي نگاهي بيندازيم ،اينجود وبا . شوندمي

در بهترين حالت حداقل براي نيمي از . اند خود را تمام كرده نيمسال دوره8صنعتي اصفهان در 

زمان و % 40به طور متوسط .  استشده  اضافي در دانشگاه گذاردهوقت و سرمايه% 15دانشجويان 

در . )12شكل ( كارشناسي خود را تمام كند، شود تا دوره اضافي براي هر دانشجو صرف ميهزينه

از  تركيبي كه نامطمئني آموزشي نظام در .نيست بهتر اين از يتوضع يدكتر و ارشد كارشناسي هايدوره

 نيمسال 10 و5حداقل يدكتر و ارشد كارشناسي هايهدور ،است برگزيده را اروپايي و آمريكايي نظامهاي

 .  مي شوند نيمسال محدود6 و 3 به هادوره اين آمريكا و اروپايي كشورهاي در .انجامندمي به طول

 درصد  ترم9در  درصد  ترم8در  تعداد كل نام دانشكده

مساوي يا بيش از 

 درصد  ترم10

 %38,03 27 %18,31 13 %43,66 31 71 مواد

 %31,92 15 %42,55 20 %25,53 12 47 معدن

 %29,63 24 %23,46 19 %46,91 38 81 صنايع

 %30,44 28 %20,65 19 %48,91 45 92 مهندسي شيمي

 %25,00 36 %28,47 41 %46,53 67 144 مكانيك

 %29,49 23 %25,64 20 %44,87 35 78 عمران

 %36,67 55 %13,33 20 %50,00 75 150 برق وكامپيوتر

 %35,18 19 %18,52 10 %46,30 25 54 علوم رياضي

 %26,53 13 %28,57 14 %44,90 22 49 فيزيك

 %19,61 10 %23,53 12 %56,86 29 51 شيمي

 %27,70 18 %16,92 11 %55,38 36 65 نساجي

 %15,88 30 %22,22 42 %61,90 117 189 كشاورزي

 %20,78 16 %15,58 12 %63,64 49 77 منابع طبيعي

 %27,35 314 %22,04 253 %50,61 581 1148 موعمج

 هاي مختلف دانشگاه صنعتي اصفهان كارشناسي در رشته طول دوره:12شكل 
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اين به . است   تبديل شده20تا9 به نظامي محدود به از صفر تا بيست عمالًدهي  نظام نمره

 معموالً ،به عالوه. بسيار پايين است ولي فاصله ميان رد و قبول در اين نظام ،خود اشكالي ندارد خودي

.  حداقل قبولي را كسب كندتواند نمره مي، مطالب الزم را بداند درصد50 تا30 فقطدانشجويي كه 

در حالت . است دارد كه تا حدودي از دور خارج شدهمطابقت با يك نظام ارزيابي دهي اين نظام نمره 

% 70 دانشجويي درس را بگذراند كه حداقل فقطن توان نظامي را جايگزين كرد كه در آبديل مي

 البته بايد به دانشجويان اجازه داد كه تا زمان آمادگي كامل در ،صورتدر اين. داندمطالب الزم را مي

 امكان آزمون ، قبولي نياوردندآزمون شركت نجويند و پس از آن نيز در صورتي كه در يك بار نمره

آموختگان  دانشفقطگونه اين. شان تهديد شود تحصيلي دورهه آيندهآنك بي،باشند مجدد را داشته

 . توانند دانشگاه را ترك كنندكامالً كيفي مي

تواند قابل توجه  روش تدريس مي،از تركيب و محتواي دروس و تعداد دانشجويان كه بگذريم

ياضي بيشتر از توان ل رئاي مهندسي ايران اهميت حل مساهدر روش تدريس حاكم بر دانشگاه. باشد

 خود محور دانشجو در آموختن و تضمين نمره ـ  در آموزش استاد،به عالوه. مدلسازي رياضي است

آموختگان حاصل مشاركت محور تضمين كيفيت دانش ـ در نظام آموزشي دانشجو. نداردمشاركتي 

شود و نشجو انجام ميارزيابي بر اساس عملكرد دا. فعالي است كه يكايك ايشان در يادگيري دارند

شده  به برخي از مباني نوين آموزش مهندسي اشاره ادامهدر .  آزمون پاياني نيستمحدود به برگه

 .است

 

 روشهاي نو در آموزش مهندسي .3

 ـ آموزش دانشجو: شده است سه مفهوم اساسي در آموزش نوين مهندسي معرفي قسمتدر اين 

 .3فناورير محيط غني از  و آموزش د2لهئ، آموزش مبتني بر مس1محور

 آشكارا آموزش مهندسي با هدف تربيت مهندساني كه توانايي تغيير و ايجاد ارزش افزوده داشته

 كه در "فيزيك"دانش . آشنايي با فيزيك اساس هر تغييري در فيزيك است. گيرد صورت مي،باشند

حركت، پرواز، كامپيوتر و  يعني ؛ گذشته با آرمانهاي مهندسي در دو سده،شددانشگاه تدريس مي

اي نوي هيافتن به اين آرمانها را ممكن كرد و پيدايش آرمان قرن بيستم دست. مانند آنها متناسب بود

از اين . استهاي نوي از دانش فيزيك جنبه را سبب شد كه تحقق آنها مستلزم آشنايي و توسعه

. عات، انرژيهاي نو و بيومكانيك اشاره كردنو، اطالفناوريهاي توان به ويژه به مواد و هاي نو ميجنبه

____________________________________________________________________ 
 

1. Student-Centered Learning 

2. Problem-Based Learning 
3. Technology Enriched Active Learning 
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 نيز بايد ،اي درك فيزيك و تغيير آن براي مهندسان استهترين روش كه از اساسي،مدلسازي رياضي

 . متناسب با فيزيك تدريس شود

همزماني . توان تا حد امكان در محيط آزمايشگاهي آموزش دادفيزيك براي مهندسان را مي

عمدتاً به دليل آن است كه دانشجو راهي را كه تخيل و ابزار رياضي از يك آموزش نظريه و آزمون 

در شرايطي كه در كشور ما . گيرد ند و فرااست، مشاهده كواقعيت فيزيكي تا مدل انتزاعي آن پيموده 

اي هنگرفته و روش آموزش علم روايي براي قرنها بر علم تجربي پيشي دارد آموزش تجربي علم هنوز پا

  مثالً يك آونگ به كالس و شروع آموزش از آزمودنآوردن يك ابزار ساده. است  نيافتههآن توسع

. ها در ذهن او  ياري رساندپردازي دانشجو را توسعه دهد و به ماندگاري آموختهتواند قدرت دانشمي

موزشي در اين نظام آ. شودمحور از همين جا آغاز مي ـ مشاركت دانشجو در نظام آموزشي دانشجو

دانشجويان در مراتب  كليه را هرم اين بدنه اما ،گيردمي قرار آموزشي هرم سأر در نان استادچهم

 كاري راهي براي يهاگيري از دانشجويان سالهاي باالتر براي هدايت گروهبهره. سازندمي مختلف

اين به . ر استكه آزمايشگبل ،دانشجو شنونده نيست.  دانشجويان است از يادگيري همهاطمينان

. توان آن را حتي براي آموزش رياضي هم به كار بستشود كه ميدرسهاي آزمايشگاهي محدود نمي

سازي گرفته تا استفاده از افزار شبيه اطالعات و نرمفناوري، از فناورياستفاده از محيطهاي غني از 

اني فيزيكي آموزشهاي ثري در تفهيم مبؤتواند نقش مسازي مجازي ميشبيه و فضاهاي 1اپلتها

 .مهندسي ايفا كند

  عهدهرله آغاز كرد و حل آن را بئتوان با طرح مسآموزش بسياري از دروس مهندسي را مي

 شناخته "لهئآموزش مبتني بر مس"اي است كه به نام اين مبناي فلسفه. گروههاي دانشجويان سپرد

، است واگذار شده آناناي كه به لهئمسدر اين روش آموزشي گروههاي دانشجويي براي حل . شودمي

 هاي خود شريككنند و در كالس با گزارش پيشرفت خود ديگر دانشجويان را هم در يافتهتالش مي

له با تبادل نظر و ئبه محيطي براي حل مسو  استاد خارج سويه  گفت يكيتكالس از وضع .سازندمي

 .شودگو تبديل مي و گفت

كيد بر حضور أتك دانشجويان در يادگيري و تموزشي، مشاركت تكتر آاي كوچكهزيرگروه

 فعاليتها توانسته است درصد افتادن در دروس را در انستيتو تكنولوژي ماساچوست دانشجو در همه

 ].16[كاهش دهد% 50بيش از 

هايي كه دانشجو با حضور در كالس آنها را نوشته هاي درسي با نيمجايگزيني كتاب و جزوه

 .ثري در آموزش فعال بازي كندؤتواند نقش م مي،كندميل ميتك

 

____________________________________________________________________ 
 

1. Applet 
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 گيرينتيجه .4

توجه .  آموزش در علوم مهندسي در ايران قابل بازنگري استمحتواي دروس، طول دوره و فلسفه

آموختگان تواند ميدان را براي دانشتر فيزيك ميبيشتر به آموزش تجربي و افزودن مباحث نوين

 . باشند  نو داشتهفناوريز كند تا نوآوريهايي در مهندسي در ايران با

است، با هماهنگ اي آموزشي جهاني ه كارشناسي با بسياري از نظامكاهش طول رسمي دوره

كند و يري ميگ همخواني دارد، از گذر بيهوده وقت پيش،شودتعداد واحدهايي كه در اين دوره ارائه مي

توانند به ترتيب به  نيز مييارشد و دكتركارشناسي هاي  دوره.شودباعث بدآموزي كار با بازده كم نمي

 .يك و سه سال كاهش يابند

اين آموزش در محيطي . آموختگان است كيفيت دانشكننده محور تضمين ـ  آموزش دانشجو

 ،تواند به بهبود عملكرد دانشجويان كمك كندسازي مجازي مي به ويژه با امكانات شبيهفناوريغني از 

كردن اين روش مشاركت دانشجويان براي عملي. آنكه به طور ساختگي نتايج دستكاري شوند بي

كاستن از بار آموزشي . تر الزامي است و ارشد در آموزشهاي جانبي براي دانشجويان جوانيدكتر

 .گذارداستاد مجال بيشتري هم براي ارتباط با صنعت و پژوهش باقي مي

آموختگاني است كه نه تنها با دانش روز له تربيت دانشئمسهدف از آموزش مبتني بر حل 

 مستلزم تجربه، مدلسازي وش شناسياين . مهندسي آشنايي يابندروش شناسي  كه با ،مهندسي

 .له استئانتزاعي و حل خالق مس
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