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 مقدمه .۱

 سال اخیر و با مطالعات، 20 مهندسی مواد و معدن گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم طی ۀاعضاي شاخ

کتابهایی در موضوعهاي مهندسی، مهندسی مواد، ها، گزارشها و حتی تحلیلها و آراي شخصی یا گروهی، مقاله

لیف و أ ت،مواد مهندسی، فلسفه، نظام و اهداف آموزش مهندسی مواد و نیازهاي آموزشی مهندسی تدوین

  .)مراجع اعضاي شاخه مهندسی مواد فرهنگستان علوم (اندمنتشر کرده

شده جانبه از تحوالت انجامههاي مشترك و بررسیهاي مداوم و تحلیلهاي هم حاضر حاصل نظریهۀمقال

  صورت خاص وهب  است کهفناوريهاي دیگر علوم و  مهندسی مواد و ارتباط آن با زمینهةدر حوز

  :بهتوجهبا

 ؛نیازهاي اساسی کشور  

 ؛ اخیرۀسالهاي سیتعمق در ضعفها و قوتهاي برنامه  

  هاي و با تکیه بر تجربه ادهاي علم و مهندسی موروند پژوهش و توسعه در حوزهدر بررسی تغییرات

حاصل از همکاریهاي مستمر با صنایع متالورژي و مواد کشور از طریق انجمنهاي مهندسی تدوین و 

طور کلی ارکان نظام ه اهداف، فلسفه، نظم آموزشی و بةعنوان بیانیه یا الگویی دربارتحلیل شده و به

  .شود ارائه میآموزشی مهندسی مواد یا علم و مهندسی مواد و متالورژي

 اً حاضر عمومۀولی در مقالاست با آنکه در جهان متغیر کنونی، تمام فرایندها و روندها نیز متغیر 

 ؛انداز بهینه مطرح  شودعنوان چشمتواند به که بسیاري از آنها میشدهبه حالتهاي آرمانی توجه 

  .تواند متفاوت باشدهرچند روشهاي رسیدن به آنها نیز می

 تدوین یک نظام آموزشی مستلزم دانش پایه، آگاهی علمی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، بینش لیف وأت

در . نظر است موردۀجهانی، شناخت نیازها و شرایط داخلی و تحقیق و بررسی مداوم، جامع و کاربردي در رشت

وس بر محور ترجمه و ها و حتی دربندي مقاطع، دامنهدهی، اظهارنظر، طبقهغیر این صورت هر گونه برنامه

توان در  آن را میۀ، نتیجرداز دیگر کشورها، حاصلی جز ایستایی و انحراف از مسیر طبیعی ندا صرفتقلید 

  .مشاهده کرد  آموزش با نیازهاي کشور و نابسامانیهاي جدي در فرایند توسعه کشورناهماهنگی

  

  لهئطرح مس .۲

حجازي و ( زشی و شناخت اصول و ارکان آن راآگاهیهاي اساسی و بنیانی براي تدوین یک نظام آمو

 تمامی آنها از اهمیت یابی براي پرسشهاي زیر یافت که تقریباًتوان در توانایی پاسخمی) 1384 غفاري،

  .دهندچنین نشان نمی باالیی برخوردارند، هرچند ظاهراً

 و برحسب نوع گیرد؟ هاي آموزشی قرار میهیک از گروکدام  موردنظر درۀرشت: گروه آموزشی  

   آموزشی آن برحسب رشته و مقطع آموزش، چگونه تعریف و تثبیتۀ، سامانبنديدسته
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یک تابع  هر غیره شناسی وشود؟ زیرا گروههاي آموزشی علوم، مهندسی، پزشکی، ادبیات، جامعهمی

  .نندک با تغییر مقطع تحصیلی نیز تغییر میوهاي خود  خود هستند که در زیررشتهۀنظام و سامان

 ها در گروه و سایر گروههاي آموزشی  موردنظر به دیگر رشتهۀوابستگی رشت: وابستگی به دیگر گروهها

ویژه اي دارد و روش آموزشی مطالب و منابع وابسته چگونه باید باشد؟ این موضوع به و دامنهگسترهچه 

  ی نظیر اقتصاد،هایانی درس مب،طور مثاله ب.کنندبه هدفهاي اشتغالی اهمیت زیاد پیدا میتوجهبا

  شناسی صنعتی در مهندسی چه نقشی باید داشته باشند؟شناسی، روانجامعه

 و به کدام محور یا هدف ختمشود مینظر از کدام محور یا مختصات آغاز رشته مورد: ۀ رشتۀدامن  

   به آنیتوجهبی از اهمیت خاص برخوردار است و بتداییویژه در مقاطع اشود؟ این موضوع بهمی

  )1382حجازي، (  آموزشی و نظام درسی ایجاد کندۀهدفی کاملی را در سامانتواند بیمی

 دیده وجود آموزشفرد گیرد و چه انتظاراتی از میبرسنی را درگروه مقاطع تحصیلی چه دوره و : هدف

کی،  مهندسی، پزشویژه در آموزشهاي اشتغالی نظیردارد یا تعریف شده است؟ این موضوع به

خود  شغلی ۀاندرکاران آن بر اساس مرتبانجامد و تمام دست مشخصی میۀ که به حرف،کشاورزي

 کاردانی، مقاطع  آموزش یک رشته در،به عبارت دیگر.  حائز اهمیت است،بیند مییآموزشهاي خاص

  )1378دوامی، (  از ویژگیهاي ثابت برخوردار نیستيکارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتر

 یک  آموختگان آن رشته و در هر کشور به دانشۀهدفهاي اشتغالی چیست؟ نیاز ساالن: اشتغال

صحیح نیازها، ممکن است نشدن  هاز مقاطع تحصیلی چه میزان است؟ در صورت برآورد

 که در هر دو حالت ؛رو شودهبآموخته روجامعه با کمبود نیروي انسانی یا انبوهگی دانش

   .)1384ن، حجازي و دیگرا( خطرناك است

 رشته بنديو هدفهاي آموزشی، طبقه) نظیر مهندسی مواد( رشته ۀبه وسعت و دامنتوجهبا: بنديطبقه 

کند؟ نقش محیطهاي کار در نوآموزي، کارورزي و می پیروي نظمی و قاعده چه از آن گرایشهاي و

  کارآموزي چگونه است یا چگونه باید باشد؟

 آموزشی، از چه استعداد یا دانش پایه ۀاهیت و هدفهاي رشتبه متوجهدانشجو با: گیرآموزش 

  باید برخوردار باشد و این استعداد و توانایی چگونه باید سنجیده شود؟

 رشته و مقطع تحصیلی از چه ویژگیهایی از نظر دانش عمومی، رمبناي دهنده بآموزش: مدرس

و آگاهیهاي او از هدفهاي دانش تخصصی، تبحر، تجربه، و روش تدریس باید برخوردار باشد 

  آموختگان چه میزان باید باشد؟هاي کاري دانشآموزشی و حوزه

 هایی را باید دربرگیرد؟ چه زمینه) است  در حال تغییرکه عموماً(مواد درسی : مواد درسی

 آنکه ر اساسارتباط موضوعهاي درسی با هدف و با یک دیگر چگونه باید تعریف شود؟ و ب

یک از  شود؟ سهم هراین ارتباط چگونه برقرار می. کنندآنها را تدریس میاستادان متفاوت 
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هاي علوم پایه، تخصصی، علوم وابسته و کارهاي تمرینی و آزمایشگاهی چه مقدار باید زمینه

  باشد؟

 اصلی، تخصصی، جنبی، وابسته و عمومی( مواد درسی از هر گونه که باشند: روش آموزش (...

هاي ا هدف و نظام معین چگونه آموزش داده شوند؟ در میان شیوه معین و بۀیک رشت در

  آموزشی نظري، رفتاري، تحلیلی، انتخابی، تحقیقی، کدام شیوه باید انتخاب شود؟

 گیران بر چه محورهایی باید استوار باشد؟روشهاي ارزیابی و ارزشیابی آموزش: روشهاي ارزیابی  

 اي، نظر از چه امکانات آموزشی، کتابخانهد آموزشی و مقطع تحصیلی مورۀرشت: امکانات

عنوان دهندگان بههاي کاري و آموزشافزاري، ارتباط با مجموعهآزمایشگاهی، کارگاهی، نرم

ویژه در موضوعهایی نظیر حداقل نیاز باید برخوردار باشد و چگونه توسعه یابد؟ این بحث به

اي آزمایشگاهی و زمان مطالعات کتابخانهزمان آموزشهاي کارگاهی و  استاد و به دانشجو نسبت

  .حائز اهمیت است

 کشورهاي پیشرفته چگونه است؟ ویژه در، شرایط جهانی و بهباالدر تمام موارد : شرایط جهانی  

آموختگان نیز وجود دارد که در ، پرسشهایی نظیر ارتباط با دانشمطرح شده پرسشهايعالوه بر 

  .)1384حجازي و غفاري، ( استاي دیگر به آن پرداخته شده مقاله

ی و تحلیل تمام گویی به پرسشها، فقط در صورت آگاهی بر ارزشهاي کیفی و معیارهاي کمپاسخ

ریزي جامع در صورتی  مطلوب از برنامهۀنتیج. تواند حاصل شودچیستیها، چراییها و چگونگیها می

جمعی و مدیران تخصصان ارتباطریزان، ممحقق خواهد شد که بخش یا گروهی از استادان، برنامه

هاي پیشین، با تکیه بر تحلیل برنامهو صورت پیوسته همشاغل با تجربه و با هدف پژوهش در آموزش ب

 کاري و تغییر ةآموختگان پس از یک دورقوتها و ضعفهاي دانشنقاط نیازهاي آموزشی کشور، بررسی 

 نتیجه در حد ۀنسبت به ارائند و لیل قرار ده نظام آموزشی را مورد پژوهش و تحۀروند جهانی، برنام

  .نظریه، طرح آزمایشی یا طرح نهایی اقدام کنند

 و علم و فناوري دینامیکی و پویا است که با تحوالت يریزي آموزشی فرایند برنامهخالصه آنکه

محیطی، تغییرات فرهنگی و اجتماعی مهندسی و نیازهاي جوامع بشري و با تکیه بر عوامل زیست

  .شود بازنگري میمرتباً

  

  آموزش مهندسی .۳

پردازد  به طراحی و خلق محصوالتی میاست که عموماً بشري علمی فعالیت هايحوزه از یکی مهندسی

هاي ارزشمندي در  سال اخیر مقاله20خوشبختانه طی .  به آن صورت وجود نداشته استترپیشکه 

دس با تکیه بر سوابق علمی و تاریخی آنها و تعریف مهندسی، ماهیت مهندسی و تواناییهاي یک مهن
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 دوامی، ؛1377حجازي،  ( که در دوران حاضر مهندسان بر عهده دارند، انتشار یافته است،وظایفی

   از میان آنها.)1390، حجازي و دیگران، 1390 ؛ حجازي؛1389 دوامی، ؛1381 حجازي، ؛1378

 دیگر ۀ نظام آموزشی مهندسی مواد یا هر رشتتوان به نکات بسیار مهمی اشاره کرد که در تدوینمی

  .مهندسی باید مورد توجه قرار گیرد

  مهندسی عبارت است از توانایی کاربرد خالقانه و اقتصادي مواد، نیروهاي طبیعت و ابزارگان در .الف

فاه ریزي و مدیریت ساخت و تولید با تکیه بر دانش ریاضی و علوم در راستاي رانتخاب، طراحی، برنامه

 ؛1389دوامی،  (شوداین توانایی از طریق آموزش و تجربه حاصل میکه جامعه و منافع پایدار بشر 

  ).1390حجازي، 

  . استپاسخی چندمسائل آموزش مهندسی مبتنی بر طراحی درس و آزمون و ارزیابی بر محور حل .ب

  .و هستندرهبله روئ با دو نوع مسگیران عموماًدر دوران آموزشهاي رسمی آموزش

  ؛اندپاسخی مشخص  و روشنی دارند و تکپاسخ ل علمی مهندسی که معموالًئ مسا.1

  .اي مختلفی داشته باشدپاسخهها ثیر دادهأتواند بر اساس شرایط و تل انتخابی مهندسی که میئمسا. 2

 ةسازي دانشجویان براي ورود به حوز براي آمادهپاسخیل تکئطبیعی است که حل و تدریس مسا

هاي هدف را برآورده تواند خواسته آموزش در همین حد باقی بماند، نمیةمهندسی ضرورت دارد، ولی اگر شیو

  .شودپردازند، روشن میمی ل انتخابیئ به حل مسا که عموماً،به عملکرد مهندسانتوجهاین موضوع با. ندک

ل چگونگی و چرایی آنچه جز با تحلی، که  شناخت علمی و ایجاد توانایی در طراحی و ساخت.پ

به ارتباط بسیار نزدیک بنابراین در نظام آموزش مهندسی و باتوجه .ساخته شده است، میسر نیست

، باید به روندهاي فرایندي، آموزشهاي رفتاري و طراحی و چرایی تغییرات اختراعات و  فناوريمهندسی و 

که بر تمام حقایق علمی تکیه هندسی درحالی و دروس آموزش ممسائل ،به عبارت دیگر. ابداعات توجه شود

 مسائلگرایی، حل واقعیت  نظم آموزش مهندسی بر،درحقیقت. پردازددارد به چرایی و چگونگی آنها نیز می

  .انجامد و آگاهی از تمامی آنها استوار است که به واقعیت می،واقعی و طرحهایی

 ، که در آموزش مهندسی وجود دارد،هدفهاي اشتغالی ر مبنايجانبه و بگیري کلی و همه در یک نتیجه.ت

هدف از آموزش مهندسی، . سنجش استشناسایی و و بر حسب نوع رشته، گرایش و مقطع تحصیلی قابل

گیري و مدیریت است که بر حوزه علوم طبیعی سازي، تصمیمایجاد توانایی براي طراحی، انتخاب، تصمیم

ثیر مهندسی در شرایط زندگی و أتبنابر . دهددسی را تشکیل می محور دانایی مهنکه تکیه کامل دارد

   )1381حجازي، ( دهدپایی تشکیل می حال و آینده، محور اخالقی مهندسی را جهانزیستِ

 یا در توانایی و دانایی مهندسی فناوري پیشرفت و تغییراتی که در علم و به میزانعالوه بر نکات باال .ث

  استنتاجی،زشی مهندسی باید روندي را انتخاب کند تا خودآموزي، خود نظام آمو،حاصل خواهد شد
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  گروهی را  روز و قابلیت کارفناوريپذیري، همگامی با دانش و پذیري، انعطافانتخابی، مسئولیتخود

  . خود متبلور سازدآموختگاندانشصورت صفت ذاتی و درونی هب

  

  )مواد مهندسی( مواد .۴

شود تا از وجود دارد اطالق می) گیتایی( صورت فیزیکیکه به هرچه بهمواد نام عام و وسیعی است 

 ۀمواد یا مواد مهندسی که در رشت. وجود دارد بازشناخته شود) مینوي(آنچه با ماهیت متافیزیکی 

فقط بخشی از . شودآموزش مهندسی مواد یا علم و مهندسی مواد، بررسی، تدریس و پژوهش می

 ؛1382حجازي،  (داردی ی جهانی ویژگیهاةشداساس تعریف پذیرفته  است که برناپذیر مواد پایانۀدامن

  ).Van Vlak, 1974 ؛1384، همان

صورت طبیعی شده از مواد طبیعی یا برساختی هستند و کمتر بهفراوري  مواد مهندسی عموماً.الف

  . کاربرد نهایی دارند

 که براي آن کاربرد دارندارآیی معینی مواد مهندسی در کاربرد نهایی طرح، شکل، خواص و ک. ب

 و ساخت فراوريهاي مختلف مایعها و گازهاي طبیعی هرچند در فرایند. اندطراحی و ساخته شده

عنوان  بهدهند ولی عموماًمواد مهندسی کاربرد دارند و با آنها واکنشهاي اصالحی یا تخریبی انجام می

 مواد مهندسی نیز ممکن است در جریان ساخت و از طرف دیگر. شوندمواد مهندسی شناخته نمی

  .تولید از مراحل گاز یا مایع عبور کنند

ی یا بخشی از بنا، ابزارگان، ماشین و حتی جایگزین بخشی از ئعنوان جز بهاغلب مواد مهندسی .پ

شود که کارآیی آنها بر اساس عمر کاري و تضمین کیفیت در طول عمر اندام زنده محسوب می

کننده و سوختی شدنی نظیر مواد غذایی، دارویی، پاكبنابراین مواد مصرف. شودو طراحی میمحاسبه 

زایی در انرژي دلیل اهمیتویژه سوختها به بهآنها هرچند بسیاري از ؛گیرنددر گروه مواد مهندسی قرار نمی

  .شوندفرایندهاي مهندسی مواد در این گروه مطالعه می

عنوان  خوردگی به و عوامل میرایی نظیر خستگی، رفتگی، فرسایشالزم به یادآوري است که

 هرچند بعضی شوند؛یمشدنی نبخشی از خواص مواد مهندسی محسوب شده و مشمول تعریف مصرف

  .رسندمصرف میبه ها در فرایندهاي تولید از مواد مهندسی نظیر الکترودها و ساینده

یابند که  بازمیفراوريا در ارتباط با ترکیب، ساختار، و  مواد مهندسی خواص نهایی و کارآیی خود ر.ت

فیبر ( و یا فرایندهاي شیمی سنتز) فوالدها(  آنها ممکن است بر روي مواد حجیم معدنیفراوري

صورت طبیعی کاربرد نهایی دارند و تحت عملیات تغییر هبنابراین مواد معدنی که ب. باشد) نوري

سنگهاي زینتی، ( شوند در گروه مواد مهندسی مطالعه نمی،ندگیرترکیبی یا ساختاري قرار نمی

  ....)جواهرات



    جالل حجازي   

 

7

  صورت مستقل کاربرد دارند، ولی در فرایندهاي مهندسی مواد،بسیاري از مواد کانی یا آلی که کمتر به .ت

ستگی کامل با به دلیل پیو....) پوشانها، رنگها، گاززداها و( روندکننده به کار میکننده یا کمکعنوان تمامبه

  قرارنام بردهشده  بندي هرچند در گروههاي طبقه؛شوندخواص نهایی در گروه مواد مهندسی مطالعه می

  .گیرندنمی

  :شوند می مواد مهندسی در سه گروه زیر تقسیم و مطالعه و بررسییادشدهبه نکات توجهبا

 تز عناصر شیمیایی با اتصالهاي  مواد کانی فلزي یا سنفراوريساخته از فلزات و آلیاژهاي بر

  ؛اتمی در ابر الکترونی

 مواد کانی غیرفلزي با اتصالهاي اتمی یونی و فراوريهاي برساخته از سرامیکها و شیشه 

  ؛مشترك

 هاي اتمی خطی، با اتصال) گیاهی و جانوري( مواد آلی کربنی فراوري برساخته از بسپارهاي

  اي و حلقوي؛زنجیره

بندي خود را  کاربرد و ساختار درونی طبقه، برحسب شرایطهگانهاي سهگروهاین  هر یک از 

 از حداقل دو یا بیشتر از مواد یا عناصر متفاوت هستند ترکیبی که درحقیقت 1هاییسازهچند .دارند

 اصلی آنها از یکی از مواد فلزي، ۀبه آنکه زمینتوجهشوند، ولی باعنوان گروه چهارم مطرح میگاه به

   مطالعهشدهر ذک اصلی در گروههاي زمینۀ ر اساس ب، تشکیل شده است2بسپاريی یا سرامیک

دیگر اي  و پارهاندها گروه مستقل تشکیل داده برخی از پژوهندگان براي شیشه،عالوه بر آن. شوندمی

  .ردیهی ندا که از نظر آموزش مهندسی مواد توج؛آورندپالستیکها و الستیکها را دو گروه متفاوت به شمار می

نظایر آن نیز صادق ... و استدالل اخیر براي سایر اصطالحات نظیر مواد پیشرفته، مواد مهندسانه، مواد نو

هاي کاربرد و که از نظر ماهیت ماده، زمینه  مواد، همواره تداخلهاي وجود داردۀگانهاي سههدر گرو. است

  .بر آنها اعمال کردتوان تري را مییئبندیهاي جزهاي پژوهشی، طبقهزمینه

  

  آموزش مهندسی مواد .۵

 روند کشف و . به قدمت بشر داردايپیشینهشده فراوريصورت طبیعی یا کشف و کاربرد مواد به

کاربرد آنها موجب شده است که برخی از مورخان، دستیابی انسان به فلزات را آغازي براي پیدایش 

 ولی آموزش مستقل .)1384  دوامی،1383ي، حجاز( تمدن و تخصصی شدن فعالیتهاي انسان بدانند

  صد سال تجاوز دانشگاهی عمري کوتاه دارد که از یکۀعنوان یک رشتعلمی و مهندسی مواد به

____________________________________________________________________ 
 

  »کامپوزیت« براي واژه  زبان و ادب فارسی معادل مصوب فرهنگستان. 1

  »پلیمر«صوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی براي واژه معادل م. 2
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یا ) فیزیک و شیمی(  آموزشهاي علومۀها تحت سیطره و سایآموزش این رشته، سده. کندنمی

اي و شغلی آن لی است که آموزش حرفهآموزشهاي فنی معدن و مکانیک قرار داشته است و این در حا

گري، آهنگري، ر سفالگري، ریختهـی آن نظیـهاي تخصصهـردي و در شاخـ شاگ ـادـبا روند است

اي نزدیک با آن هزارساله دارد و کیمیاگري نیز رابطه چندايپیشینه... گري و سازي، شیشهکاشی

 علم فلزات، برخالف بسیاري از علوم دیگر که عنوانبه همین دلیل است که متالورژي به. داشته است

   و به فارسی با پسوند»ارگ  « به معناي کار»اورژي«اند با پسوند  نامگذاري شده»لوژي« با پسوند

  .شود شناخته می»گري«

شده، موجب شده چندگانگی آموزش مواد، تحت نظامهاي حاکم بر آن در هر یک از گروههاي یاد

هایی قرار گرفته و آموزشهاي صددرصد علمی و  چنان مجموعهۀ نیز در سایاست که روند آموزشی آن

ام ـع تمـل و جامـت کامـ با شناخ،هـکدرحالی .شود شامل را رفتاري و ايحرفه صدصددر تا نظري

 خاص ۀتوان این اندیشه را رشد داد که آموزش مهندسی مواد به سامانهاي مهندسی مواد، میحوزه

  . نیازهاي خود را برطرف کندتمامتا با کمک آن بتواند خود نیاز دارد، 

شود که چندگانگی  انتظار، مشخص میبا بررسی محورهاي آموزش مهندسی مواد و هدفهاي مورد

سخن اصلی بر آن . همراه با نگرش اقتصادي و مدیریتی تا حدودي در ماهیت این رشته نهفته است

 خاص ۀشود، تا چندگانگی ذاتی آن از یک نظام و ساماناست که این رشته چگونه باید آموزش داده 

  .پیروي کند

ر ت و دـی جدا نیسـهاي مهندس از دیگر رشته کهها و محورهاي اصلی در مهندسی موادزمینه

 حجازي، ؛1374 اهداف و فلسفه آموزش، ؛1383حجازي،  (تشریح شده استهم هاي متعدد مقاله

  :گیرد آن است کهد قرار میییأ نظام آموزش مهندسی مواد مورد تاین مقاله با دیدگاه تدوین  و)1390

پذیرد با مفاهیم ی علوم کالسیک پایان میئواد در جایی که طیفهاي مرـی مـ علم در مهندس.الف

ربردي نظیر شیمی مواد، ترمودینامیک، فیزیک مواد، دگرگونی فازها، استحاله، انتقال حرارت کاـ علمی

  .شودو نظایر آن آغاز می

شود که مهندسی معدن ویژه دو گرایش متالورژي و سرامیک، در جایی آغاز می مهندسی مواد و به.ب

  .پذیردسازي آنها پایان می و آمادهفراوريبا استخراج معادن و 

شده با مهندسی ثیر شکل در کارایی و کاربري قطعات و مواد ساختهأبه تتوجه مهندسی مواد با. پ

  پوشانی زیادي دارد، ولیهم) آالت و ابزارگانو نه در طراحی ماشین( حی قطعاتمکانیک در طرا

 تغییر شکل در طی فرایندهاي ا بمطابقراهی است رت مستقل ناگزیر به طراحیهاي میانصوهب

  .پذیر شودمختلف، دستیابی به شکل نهایی امکان
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ها فناوری دیگر مهندسی روشها و  مهندسی مواد از یک سو مهندسی خلق و بهسازي مواد و از سوي.ت

، شکل )ترکیب و ساختار( ثیر مستقیم موادأها، تفناوریسازي روشها و است تا بتواند با انتخاب و بهینه

 و تحلیل روشها در کنار مواد با ترکیب، فناوريهاي قوي  زمینه،درحقیقت. و فرایندها را تبلور بخشد

  . بارزترین ویژگی مهندسی مواد استشدهترکیب شیمیایی معین و ساختار خواسته

هاي سنتزي عامل اصلی در مصرف انرژي و کاهش منابع فراوریجز هاي آن بهمهندسی مواد در تمام زمینه .ث

 این رشتهمحیطی ن ویژگیهاي اقتصادي و زیستـتریرژي از مهمـواد و انـ مۀمصرف بهین. طبیعی است

سازي، عمر مفید، اصالح فرایندها و هشی در طراحی، بهینههاي بسیار قوي پژوشود که زمینهمحسوب می

  .بازیابی مواد و انرژي را براي همیشه تضمین کرده است

شناسی و تاریخ  دیگر مهندسی، اخالق مهندسی، همگامی با دانش روز، جامعهۀ نظیر هر رشت.ج

در و یز وجود دارد تکاملی مهندسی، رفاه جامعه و  انسان و نکات بسیار دیگر در مهندسی مواد ن

دوامی و ؛ 1387مارتین،  ؛1381، همان ؛1383حجازي،  (مقاالت گوناگون مورد توجه قرار گرفته است

  .)1389دیگران، 

ثیرپذیري از أ مواد و آموزش آن، نیازهاي جهانی و تۀبه وسعت تحقیقات و نوآوریها، دامنتوجهبا

 متفاوت در آموزش مواد مورد همواره دو روند کامالًسایر گروهها و اثرگذاري بر بسیاري از فعالیتها، 

گروه اول بر این باور هستند که آموزش مواد باید بر مبناي علوم و در . بحث و بررسی قرار گرفته است

طور کلی از نظم آموزش علم پیروي کند و در ه و بدریتوجیه اتم، ساختار، فاز و دگرگونیها قرار گ

گیري  و با بهرهدانندمیاي  حرفهر سوابق تاریخی، روند آموزش آن را مطلقاًمقابل گروه دوم، با تکیه ب

گرا به گرا و روشاختالف نگرشهاي مطلق علم .کنندرا در زیرگروه مهندسی تعریف می از علوم آن

 همپوشانی ندارند و حتی در درك مطالب مشترك نیز تفاهمی حدي است که در بسیاري موارد، اصوالً

  . استفاده از عنوان مهندسی است،ویژه در ایرانکنند و تنها وجه مشترك آنها، بها نمیبا هم پید

که تلفیق روشهاي شود می، مشخص  استتعاریفی که از مهندسی و مهندسی مواد ارائه شدهمطابق 

اهداف و  (شودمی صورت زیر خالصهگرا پایه و اساس نظام مهندسی مواد است که بهگرا و روشدانش

  .)1384،  ؛ همان1378؛ حجازي و دیگران، 1384همان،  ؛1378 دوامی، ؛1384 آموزش، ۀسففل

 ؛شناخت و کاربرد، علوم محض و کاربردي  

  ؛ واقعیمسائلتسلط بر ریاضیات و کاربرد آن در حل و تشریح  

 ؛ راهکارها و روشهاي واقعیۀطراحی و ارائ  

  ؛پاسخی انتخابی  چند مسائلحل و طرح  

 ؛هاي جدیدها و پدیدهیدهطراحی و خلق ا  

 ؛شناخت و تحلیل روشها و فرایندها  
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 فرایند ـ مواد، فرایندها و ارتباط موادۀصورت خاص در مهندسی مواد، کشف و توسعبه .    

 ، ظاهراMSEً یا علم و مهندسی مواد ME در نامگذاري رشته به مهندسی مواد ،صورتهربه

گرایی مطلق و بدون توجه به  داشت که در صورت دانشاختالف زیادي وجود ندارد، ولی باید توجه

 و بدون کاربرد عنوان مهندسی در زیرگروه نظام آموزشهاي »علم مواد« ۀفرایندها و طراحیها، رشت

و در آموزشهاي است این  موضوع در بسیاري از کشورهاي جهان شناخته شده . شود تعریف می»علم«

  .)1381حجازي، ( شوندموزشهاي مهندسی جدا می از آيهاي دکترویژه دورهبه عالی و

  

  مقاطع تحصیلی و هدفهاي اشتغالی .۶

  که موجب گسترش آموزش از یکاستوم و فنون و گسترش روابط بین ملتها دو عاملی ـرش علـگست

همگرایی در اکثر کشورهاي  از سوي دیگر موجب تحصیلی مدارج از مشترك درك و هماهنگی و سو

ابر همین اصول، آموزش مهندسی در سطح دانشگاهی سه مقطع تحصیلی بن. اندجهان شده

 عمومی و ة از دو دورکه آموزش پزشکی معموالًحالی در؛ استيارشد و دکترکارشناسی کارشناسی، 

 از طرف دیگر در بسیاري از کشورها،  .)1384آموزش عالی در جهان، (  استشدهتخصصی تشکیل 

 ،طور مثالهب. شودسوم داده مییا هاي تحصیلی در مقطع اول یا دوم عنوان مهندسی، مستقل از درجه

 فرانسه عنوان مهندسی پس از  ودر بعضی کشورها نظیر اتریش، ترکیه، چک، ایران، اسلواکی، روسیه

شود، در کشورهاي دیگر نظیر استرالیا، آلمان، بلژیک و هلند این عنوان پس  میاعطا کارشناسی ةدور

 انجمنها بهاي تحت شرایط خاص سی ارشد و در کشورهایی نظیر بریتانیا، عناوین حرفه کارشناةاز دور

  ).همان(  شوداعطا می

  :توان دو پرسش را مطرح کردمقدمه میاین با 

 کارشناسی وجود دارد، ۀ انتظاراتی که از درجهدف از مراحل و مقاطع تحصیلی چیست؟ مسلماً: اول

  . استي مدارج کارشناسی ارشد و دکترازتر تر و متفاوتبسیار عمومی

  کند؟ انتظارات و قابلیتها به چه میزانی تغییر میۀدامن) مهندسی( ايبا عنوانهاي حرفه: دوم

اي نظیر بندي مقاطع آموزشی و هم عناوین حرفه باید توجه داشت که هم طبقه،به عبارت دیگر

هاي کارشناسی و کارشناسی ارشد ه واژه ک،این موضوع در ایران. دار هستندمهندسی و دکتري هدف

  . باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد،اي استنیز نمایشگر وظایف حرفه

 در نظام آموزشی باید تعریف کند که قطعاًکید میأعنوان مهندسی بر هدفهاي اشتغالی آموزش ت

هاي نهثیر هزیأت. یکسان نیستنیز  حتی هدفهاي تخصصی آن، در مقاطع مختلف ،شده باشند

در بسیاري از کشورها با . اقتصادي و زمانی در آموزش و تربیت نیروي انسانی بر کسی پوشیده نیست

 ۀ که براي درج،گرایی از ارجاع مشاغلیمنظور جلوگیري از مدركتعریف دقیق هدفهاي اشتغالی و به



    جالل حجازي   

 

11

  شودي می خودداري به داوطلبان با مدارج تحصیلی ارشد و دکتر است،کارشناسی تعریف شده

هاي بیشتر از نظر روانی و اهمیت آموزش  تا عالوه بر جلوگیري از هزینه)1385میرباقري و دیگران، (

  .به سالمت جامعه توجه شود

 در بخش باالیی هرم مشاغل فنی اغلب، يهاي تحصیلی کارشناسی تا دکترمهندسان مواد با درجه

 که مشاغلی نظیر کارشناسی، )1378دیگران،  حجازي و ؛1383حجازي،  (گیرنداي قرار میو حرفه

را ..... گري، طراحی، مدیریت تخصصی خاص و عام، آموزش، پژوهش، راهبري تولید، کنترل و انتخاب

اي  و کارگران ساده و ماهر بخشهاي میانی و پایینی هرم مشاغل فنی و حرفه1ورزانفن. گیردمیبردر

  .دهندرا تشکیل می

 را فهرست آنهاتوان بندي ساده می در یک جمع،زشده توسط مهندسان موادبا مرور مشاغل احرا

 که به تخصص مهندسی مواد نیاز دارند، مطرح شده و ،هاي انسانی در این فهرست فقط سرمایه.کرد

و نه به تخصص مواد نیاز دارند، ....) وزارت، وکالت، استانداري، ( هاي مدیریتیبه مشاغلی که به تجربه

  .شده استاشاره ن

به ( حاضرۀشده بود که در مقالبندي طبقهۀنام این مشاغل بر اساس آمار و پرسش24 رجعدر م

  .شود درصدهاي آماري اجتناب میۀاز ارائ) دلیل فقدان آمار روز

  عنوان مدرس و محقق و به) دولتی(علمی دانشگاهها و پژوهشگاههاي هیئتحکم اشتغال در

  علمی شرط احراز آنها استهایی که عضویت در هیئتبسیاري از مشاغل و سرپرستی

 و )سرپرستی کارگاهها و آزمایشگاهها، مدیریت گروه، معاونت و ریاست دانشکده و دانشگاه(

  ؛ کارشناسی ارشدۀ و در موارد کمتري با درجي دکترۀ با درجعموماً

 ظایف انتخاب و عنوان پژوهشگر با واشتغال در مراکز پژوهشی و طراحی مهندسی خصوصی به

 ۀ با درج یا دانش فنی عموماًفناوري مواد، انتخاب فرایند، رهبري پژوهش، تدوین فراوري

لیت کنترل و ئو و کارشناسی ارشد و در مشاغلی نظیر کار در آزمایشگاهها، مسيدکتر

  ؛ کارشناسیۀ ارشد با درجةپژوهشگري تحت نظارت پژوهند

 عنوان دبیر فنی وزشگاههاي فنی دولتی یا خصوصی بهاشتغال در کادر آموزشی هنرستانها و آم

  ؛ تحصیلی کارشناسی ارشد و کارشناسیۀو سرپرستیهاي تخصصی آموزشی با درج

  ،اشتغال در صنایع مادر و اولیه با وظایف انتخاب فرایند، راهبري فرایند، طراحی و مهندسی

  یریت عامل،کارشناسی و مدیریت تخصصی بخشها، مدیریتهاي خاص و چندوجهی، مد

با بیشتر اندازي و همچنین فعالیتهاي پژوهشی در بخشهاي پژوهش و توسعه یا آموزش که راه

____________________________________________________________________ 
 

  »تکنسین «ةمعادل مصوب فرهنگستان  زبان و ادب فارسی براي واژ. 1
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هاي آموزشی غیر  و با تجربه و طی دورهآیدبه دست می کارشناسی و کارشناسی ارشد ۀدرج

  ؛)1384غیرکالسیک، زشهاي وآم (کنندکالسیک شرایط ارتقا پیدا می

 گري، سرامیک و سفال، مواد و قطعات یانی نظیر صنایع ریختهاشتغال در صنایع خاص و م

  ؛مذکوربا مجموع شرایط ....  و بسپاري

 ویژه در مراکزي  و بهمذکورسازیها، با مجموع شرایط اشتغال در صنایع متوسط و بزرگ ماشین

  ؛)نظیر ساپکو(  که به طراحی، کنترل و پذیرش قطعات سفارشی اشتغال دارند

 گذاري و هاي فنی و تجاري در سرمایهیر خدمات کارشناسی، خدمات مشاورهسایر مشاغل نظ

گیري، حل مشکل، خدمات طراحی و  سازي یا تصمیماي در تصمیمتوسعه، خدمات مشاوره

اند ولی به دالیل اجتماعی و آموختگان هر سه مقطع در آن موفق بوده که دانش،مهندسی

  ؛)ویژه براي جوانانبه( تري دارند شرایط مناسبير دکتۀدرجمتقاضیان با  فرهنگی، اصوالً

ثر، در ابتدا نیازمند ؤهاي م، عالوه بر مدرك تحصیلی و تجربهباالیک از مشاغل   هرکسب

هاي وزارتی علوم، آموزشهاي اولیه و در ادامه آموزشهاي میانی و ارتقایی است که صنایع کشور و حوزه

گیرند،  که نیروي انسانی را به خدمت می،ر کلی تمام مراکزيطوهآموزش و پرورش، صنایع، نیرو و ب

  .هاي آن را تقبل کنندهزینه باید

به توجه تحصیلی انجام گرفته است که باۀارتباط مشاغل با درجزمینه در ایران فعالیت بسیار کمی در

وري از آموزش به  بهرهۀ روندهاي آموزش ضمن کار و توسعۀجاي توسعشرایط اجتماعی و فرهنگی ایران به

  .گرایی منجر شده است مدركۀتوسع

هاي کارشناسی ارشد در مهندسی مواد، ویژه دورهی تحصیالت تکمیلی و به روزافزون و کمۀتوسع

دوره هاي کارشناسی ارشد پیوسته را تحت شرایط توان اي فراهم آورده است که میشرایط را به گونه

  .شود به آن پرداخته می دیگرۀپیشنهاد کرد که در مقالخاص 

صنایع، ( گیر، دانشگاهها و نهادهاي بهرهفناورياي که وزارت علوم، تحقیقات و ترین وظیفهمهم

نیاز دانشجو در هر سال و در هر  تعیین تعداد مورد  باید انجام دهند،)....خدمات، آموزش و پرورش

ان یا نهادي باید ـ هر سازم،ر آنـ عالوه ب. نشودمواجهکمبود یا تورم نیروي انسانی با ت تا ـه اسـرشت

  .ندکاساس پژوهش و بررسیهاي دائمی نیاز به نیروي انسانی و شرایط احراز شغلی خود را اعالم  بر

   مهندسی مواد و انجمنهاي مهندسی وۀاي از دانشگاهها با رشت پیشنهاد می شود مجموعه،روایناز

  . و مشکالت اساسی زیر را هدف قرار دهدائلمساي و صنایع بزرگ تشکیل شود تا حرفه

به مقاطع کارشناسی، توجههاي انسانی و باگیر از سرمایهبندي مشاغل در تمام مراکز بهرهطبقه: الف

 ۀبراي مشاغلی که به مدارك باالتر نیاز ندارند با صرف هزینکه بطوري يکارشناسی ارشد و دکتر

  . متخصصان مناسب پرورش داده شوند،کمتر
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  .آموختگاننیاز در مقاطع تحصیلی مختلف و تدوین اطالعات دانشتعیین تعداد نیروي انسانی مورد: ب

ریزي آموزشهاي غیرکالسیک و ارتقایی در هر یک از سازمانها و نهادهاي بزرگ و متوسط برنامه: پ

 مشاغلی که در ضمن تخصص مهندسی به تخصصهاي دیگري نظیر مدیریت، آموزش، کسببراي 

  .نیاز دارند... اقتصاد، ارتباط بین الملل و

  

   به هدفهاي اشتغالی و نیازهار مبنايب ها و گرایشهاي موادبندي رشتهطبقه .۷

ها و گرایشها در آموزش عالی بیشتر از آنکه تابع یک روند مدون و یک قانون علمی بندي رشتهطبقه

 آموزشی، اقتصاد آموزشی و تا حدودي تبادل هاي توسعه، امکاناتباشد، تابع نیازهاي اجتماعی، برنامه

ریزي صحیح و درك موقعیتهاي زمانی و مکانی، تمام آنها از موقعیت جهانی است که در صورت برنامه

  ).1368، کامل( مشابه برخوردار خواهند بود

 آموزش این قانون به. ها و تمام زمانها و مکانها ثابت مانده استقانونی وجود دارد که در تمام رشته

تر در مقاطع باالتر اشاره دارد و بنابر یک اصل کلی بر تعمیق در آموزش یک جز از هاي تخصصیزمینه

 و موضوعهاي مسائلهرچند تعمیق و آگاهی بر  .کندکید میأرشته یا گروه اصلی در مقطع باالتر ت

 که در هدفهاي ،ژوهشریزي، مدیریت صنعتی، آموزش و پکناري نظیر مدیریت، اقتصاد صنعتی، برنامه

  .هاي باالتر باشدکید دورهأتتواند از اهداف مورداشتغالی نیز وجود دارند، می

سازد که هیچ روش  مواد و وسعت آموزشی مهندسی مواد مشخص میۀبررسی اهداف شغلی، دامن

  چندهر( ها را آموزش دهدتوان طراحی کرد که بتواند تمام این زمینهبندي آموزشی را نمیو طبقه

شوند، بلکه به هاي عالی براي یاد دادن موضوع خاصی طراحی نمی دورهباورند کهاي بر این دهـع

عنوان زیربناي این عقیده، هرچند به.  که چگونه موضوعهاي خاص را یاد بگیردآموخت باید پذیردانش

 کنونی و نیازهاي تواند در دنیايعالی درست و از انسجام برخوردار است، ولی نمی فکري آموزش

  گراییهاي بسیار باریک و از طرف دیگر، تخصص.)1368، کامل( )گو باشدطور کامل پاسخانسانی به

   کمتري بهۀتا با هزین رو بوده استههاي کارشناسی، همواره با استقبال صنایع روبویژه در دورهبه

هاي  باید هزینه ون نیازي دارند چنی،که درصورتیشتوري بیشتري دست یابد ولی باید توجه دابهره

  .آن را نیز تقبل کند

اي و  به اشتغال حرفهتهیتفاوت اساسی بین آموزشهاي منهمواره  از نظر نظامهاي آموزشی 

 چنانچه هدف از آموزش، علم مواد باشد، طبیعی ،رواین از.آموزشهاي دانش و علم محض وجود دارد

هاي لکول، ساختار و دامنهومحور علوم در مقیاسهاي اتم، م است که بسیاري از بنیانهاي آموزشی بر

 ولی اگر هدف از آموزش، مهندسی مواد یا .تواند عمومی باشدفازي قرار دارد که در مقطع اول می

کاربرد عملی دانش و علم در طراحی، تولید  (به تعریفهاي مهندسی توجه با،مهندسی و علم مواد باشد
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 ناگزیر نوعی )شده و با توجیه اقتصاديبینیهایی با خواص و کاربردهاي پیش و تولید محصولفناوريو 

 در مقطع )ترکیب، ساختار، فرایند، کارایی(کار آشنایی، فرایندشناسی و بررسی متقابل علم و عمل 

  .)1384 حجازي، ؛1384، همان ؛1378دوامی،  (کندکارشناسی ضرورت پیدا می

 و فرایند فراوري ةآشنایی نسبی در حوزنا اشتغال در صنعت، ترین مشکل مهندسان ما هنگاممهم

بنابراین . رو نیستندههاي دیگر علم مواد با مشکالت جدي روب در زمینه،که درحالی.تولید مواد است

گرا است که هم بر محورهاي گرا و روش دانشۀ تلفیقی از دو نظریآموزش مهندسی مواد، الزاماً

 فراخوردر چنین حالتی . است محورهاي نامشترك فرایندها و روشها استوار مشترك علم مواد و هم بر

 ۀ مهندسی مواد، ماهیت علمی مشترك و فرایندهاي متفاوت در طراحی، تولید و توسعۀوسعت و دامن

 سرامیکها و ،)متالورژي(اي فلزات رشتهبندي سهشده، در کارشناسی طبقهگفته پیشۀمواد در سه زمین

شود تا از یک طرف امکان آموزش آنها براي رفع نیازهاي کشور فراهم شود و از ارها پیشنهاد میپبس

  .ارز شودهاي مهندسی متعادل و هم علم و مهندسی مواد تا حد سایر رشتهۀطرف دیگر وسعت و دامن

ادامه . کنندی باال، با نوآوریها، فرایندها و مواد خاص خود توسعه پیدا مۀگانهاي سههر یک از رشته

شود و حرکت از یک رشته به رشته دیگر، پذیر می هر رشته امکانۀتحصیل در مقاطع باالتر در ادام

  .نظیر سایر موارد، مستلزم انتخاب دروس جبرانی است

هاي طور نسبی هدفهاي دورههب. خوبی ترسیم شودهاي تحصیالت تکمیلی نیز باید بههدفهاي دوره

 هدفهاي پژوهشگري، مدیریت و راهبري هماهنگی جهانی برخوردار است و با از انطباق و يدکتر

و مشارکت در تولید علم جهانی شناخته )  پژوهشی ـآموزشی( پژوهش، نوآوري و مدرسی دانشگاه

 متنوع و پردامنه است و جهات هاي کارشناسی ارشد، ظاهراً هدفهاي دوره،کهحالیدر. شده است

  .هاي زیر اشاره کردتوان به سویهرد که از آن میان میگیبرمیگوناگونی را در

 ؛ کارشناسیة اصلی و در راستاي هدفهاي دورۀهاي بدنتعمیق تخصصی در شاخه  

 ؛رفع مقطعی نیازهاي صنعتی، آموزشی یا خدماتی  

 اقتصادي آموزش  ۀتربیت نیروي انسانی متخصص در همان رشته که از نظر تعداد موردنیاز و هزین

 طراحی و ،نظیر انرژي و مواد. ریزي شودهاي کارشناسی برنامهاي در دورهعنوان رشتهد بهتواننمی

  متانیک، متاترونیک،( هاانتخاب مواد، مدیریت در مهندسی مواد، مهندسی مواد و سایر رشته

  ؛)...موادزي

 رایندها در آموزش، پژوهش و تولید؛تثبیت نوآوریهاي مواد و ف  

 ؛يدکتردورة نیاز عنوان پیشوهشی بهانجام فعالیتهاي پژ  

شود که هدفهاي کارشناسی ارشد در ضمن تنوع، ، مشخص میمذکوربا نگاهی عمیق بر هدفهاي 

پذیري بسیار باالیی براي گیرد و از انعطاف صنعت و دانشگاه قرار میۀ بر محور نیازهاي جامععموماً
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به . و حتی بخشی از صنعت برخوردار استگویی به نیازهاي موقتی یا دائمی منطقه، کشور پاسخ

  :به نیازهایی نظیرتوجه در موارد بسیار و با،عبارت دیگر

 ؛تعداد نیروي انسانی موردنیاز محدود و سطح تخصصی باالتر  

 اي رشتهضروري میان ده در مهندسی مواد با احاطه بر دانش و تخصصهايـدیروي انسانی آموزشـنی

  ؛داردکمتري نیاز  که به نیروي انسانی) تزیسمدیریت، انرژي، محیط(

 ؛تقاضاي مقطعی صنعت و بازار کار  

کنند و این امکان نیز وجود دارد که پس از رفع نیازهاي هاي کارشناسی ارشد را تعریف میدوره

هاي پذیري در دورهانعطاف. نیاز دیگري را جایگزین کنندهاي موردو دورهشوند محدود برچیده 

ها و گروههاي آموزشی در ریزي، مشارکت فعال دانشکدهد، امکان پویایی در برنامهکارشناسی ارش

  . دهدشناخت و برآورد نیازهاي کشور را افزایش می

پذیري و هاي کارشناسی ارشد با اتکا به پذیرش اصول انعطافبندي و ایجاد دورهریزي، طبقهبرنامه

 ۀگذاري آن بررسی و مطالع دلیل اهمیت و اثرگویی به نیازهاي مقطعی و دائمی کشور، بهپاسخ

 مهندسی مواد و معدن فرهنگستان علوم قرار ۀکند که در دستور کار شاخاي را ایجاب میجداگانه

  .یابد نتایج آن نیز جداگانه انتشار می وگرفته

  

   گزینشةگیر و نحوآموزش .۸

اي در آن مشخص  و حتی حرفهوريفناهاي علمی، مهندسی، به تعریف مهندسی مواد و زمینهتوجهبا

ان این رشته باید از میان کسانی انتخاب شوند که توانایی و استعداد آنها در ـود که دانشجویـشمی

  .ید شودیأهاي زیر تزمینه

 ؛زیربناي قوي در علوم پایه و نظري و ریاضیات  

 ؛زیربناي قوي براي خالقیت، ابتکار و نوآوري  

 فراوري و فناوري  ـرك برهمکنشها، ساختار و ترکیب موادمنظور دسرعت انتقال قوي به 

 ؛محیطیوري اقتصادي و زیست بهرهر اساسطراحی و شکل در خواص و کارآیی محصول ب

  و دانش فنیفناوريتوانایی درك . 

 آن است که براي ةدهند، نشانیادشده عوامل ۀمجموع ،له و حل مشکلئاستعداد در تعریف مس

  .هترین استعدادها گزینش شوند مواد باید بمهندسی

نیانهاي آموزش  بدر نظر گرفتنهاي کارشناسی در حال حاضر و با ویژه براي دوره گزینش بهةاما نحو

نکور با طرح  ک،تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه ، بر محور محفوظات قرار دارد که عموماً،دبیرستانی

، ایه، ریاضیات و ادبیاتپمون کنکور در دروس اساس آز  انتخاب رشته بر،ايچهارگزینه پرسشهاي
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و نیز  هوش و خالقیتنکردن از میزان استعدادسنجی  ،صد انتخاب احتمالیتعیین رشته از میان یک

-نیازمند تحلیل جداگانه هاي مهندسی مواد شناخت داوطلبان از وسعت، دامنه و ماهیت رشتهنداشتن

  .بتوان راهکارهاي علمی  اجرایی منطقی براي آن پیدا کردباید مورد بررسی قرار گیرد تا اي است که 

 آن است که انتخاب ةدهنداز طرف دیگر، آمار و اطالعات گزینشها  و انتخابهاي داوطلبان نشان

 باید براي آن   استعداد و نیاز و مطابق داوطلبان قرار نداردۀ مهندسی مواد، در اولویتهاي اولیۀرشت

قرار گرفته علوم  مهندسی مواد فرهنگستان ۀدر دستور کار شاخ موضوع اخیردو . اي اندیشه شودچاره

توان با ر میـال حاضـکه پس از بررسی و راهگشاییهاي ضروري ارائه خواهد شد، ولی در حاست 

از اعطاي بورس  ،) اولۀمشروط به کسب امتیاز در سه سال( هاي کارشناسی ارشد پیوستهاد دورهـیجا

هاي انگیزه شدگان و تضمین شغلینیازسنجی واقعی تعداد پذیرفته، نشجویان مستعدنایع به داطرف ص

  .ایجاد خواهد کردبیشتري در داوطلبان 

هاي کارشناسی تر از دورهمراتب آسان بهيهاي کارشناسی ارشد و دکترگزینش دانشجو براي دوره

  .تـه اسـان از رشتـل داوطلبـخت کام کارشناسی، شناةها با دوراولین تفاوت بارز در این دوره. است

ها باید از اصل انتخاب بهترین و مستعدترین رش دانشجو براي این دورهـی پذیـ چگونگ،ن روـایاز

  .پذیر استدستیابی به چنین هدفی با روشهاي زیر امکان. هاي قبل پیروي کندآموختگان دورهدانش

  ؛ استادانۀنام تحصیلی  و معرفیپیشینۀتوجه به  

 ؛اي و مصاحبهمتمرکز چندمرحلهبرگزاري آزمونهاي نیمه  

 ؛انتخاب دانشجو توسط دانشگاه پذیرنده 

 آموختگان خودحق انتخاب و واگذاري سهمیه به هر دانشگاه براي بهترین دانش. 

هاي تحصیالت تکمیلی، پیروي از آزمون ترین نارساییها در پذیرش دانشجو براي دورهیکی از مهم

ها و استادان در کامل دانشکدهنکردن و مشارکت اي گزینهبرگزاري کنکور با پرسشهاي چهار  ومتمرکز

 . تحصیالت تکمیلی وارد کرده استةسفانه آسیبهاي زیادي نیز بر پیکرأپذیرش دانشجو است که مت

ترین چالشهاي آموزش عالی ایران است  از بزرگآنها پذیرش ةشده و نحوتعداد دانشجویان پذیرش

الی ـهاي آموزشی با هدفهاي اشتغژه دورهـویاي آموزش عالی و بهـا و گرایشهـهام رشتهـه تمـک

 پذیرش و انبوهگی دانشجو و ةمشکالت و ناکارآمدیهاي حاصل از نحو. رو هستندهشده با آن روبتعریف

بسیاري از ها به دلیل گرایشی شدن زیاد در مقطع کارشناسی مورد بررسی و تحقیق  از رشتهناآگاهی

  :شودصورت زیر فهرست میهترین آنها باندیشمندان قرار گرفته است که مهم

 ؛گرایی مدركۀمشکالت فرهنگی و توسع  

 هاي انتخابی با  رشتهناهماهنگیها و گرایشها و در نتیجه آشنایی داوطلبان از ماهیت رشتهنا

  ؛شدگاناستعداد و عالیق پذیرفته
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  آموختگان با بازار کار و در نتیجه افسردگی و سرخوردگی، شبین تعداد داننداشتن تناسب

 .؛ از تخصص و فرار مغزهابهره نبردن

 ؛ثرؤ عمر کاري مةخیر در زمان ورود میانگین سنی جوانان به بازار کار و دورأت 

 ؛انبوهگی دانشجو در مقاطع تحصیلی مختلف و در نتیجه کاهش بازدهی آموزش 

 ؛عالی آموزش ۀبی اعتمادي به مجموع 

 اي است و به مهندسی جانبهو نکات دیگري که با هم پیوسته و نیازمند پژوهش و تحلیل همه

شود، فرهنگستان علوم طرح جامعی را در این مورد خاص پیشنهاد می. شودمواد محدود نمی

ند تا مجموعه عوامل مرتبط با موضوع پذیرش و آشنایی داوطلبان از دیدگاههاي کتهیه و اجرا 

 ؛ منطقی ارائه شوديراهکاردر نهایت ی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی بررسی و سیاس

 

  )مدرس( دهندهآموزش .۹

   و مهندسی، تسلط بر تاریخ فرهنگ، هنر و صنعت درفناوريتواناییهاي علمی، پژوهشی، 

 اقتصادي و اجتماعی و جایگاه صنعت مواد در کشور و شناخت مسائلهاي مواد، آگاهی بر رشته

علمی همراه با تسلط بر روش  نیازهاي آن معیارها و شاخصهایی هستند که اعضاي هیئتصنعت و

این  ۀطبیعی است مجموع.  تدریس و انتقال مفاهیم علمی، تجربی و کاربردي باید داشته باشند

 اشتغال به تدریس وجود داشته باشد، بلکه تواند در یک مدرس جوان و در ابتداي کارِتواناییهاي نمی

  .شوداري از ویژگیها در انسانهاي مستعد و در اثر تجربه، آموزش  و زمان حاصل میبسی

 آموزشی خاص را با موفقیت ةخواهد انجام دهد، باید دورهرکس براي هر کاري که می «بنابر اصل

مشخص است که مدرسان در آغاز راه،  )1368 وـ ف ، ؛1373یعقوبی و دیگران، (  »سپري کرده باشد

   تحصیلی الزم، استعداد تدریس و شخصیت مدرسی باید هر سه راه زیر راۀ دانش و درجعالوه بر

  :صورت تکمیلی و با موفقیت طی کرده باشندهب

 ؛ دوساله در ارتباط مستقیم با صنعتةحداقل یک دور  

 و اند ها یک تا دو ساله این دوره؛ مهندسی موادۀهاي تربیت مدرس براي رشتموفقیت در دوره

ختلفی نظیر روش تدریس، شناخت نظامهاي آموزشی، پیشنهاد پروژه، و دروس م

هاي دانشگاهی شود که براي مدرسان تمام رشتهروانشناسیهاي صنعتی و آموزشی را شامل می

   .ثر خواهد بودؤمفید و م

نیاز ورود به عضویت عنوان پیش را در هم ادغام و به2 و 1توان بخشهاي ریزي میاز نظر برنامه

 .علمی مطرح کردیئته
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  تدوین و اجراي قانون دستیاري براي تمام مدرسان جوان، فرایند دستیاري و کسب تجربه از

کسوتان فرایندي طبیعی است که با حداقل انرژي به پایداري انجامیده آموختگان و پیشدانش

  .بخشدتري تکامل میهاي انسانی را با سرعت و در زمان کوتاهو سرمایه

 به وقتییابند که اي و آموزشی خود چنان رشد میهایی در طول زندگی حرفهمایهچنین سر

ریزي، که آگاهی، برنامهطوريبهکلمه استاد باشند واقعی توانند به معناي رسند می استادي میۀدرج

  .بخشی و نفوذ در دانشجویان و همکاران صفت بارز و مشخص آنها استجامعیت، اعتماد

  

  ی و روش تدریسموضوعهاي درس .۱۰

 همواره فناوري پیشرفتهاي علم و همراه باکه ( در میان ارکان یک نظام آموزشی، موضوعهاي درسی

 فناوريولی با استفاده از پیشرفتهاي اند  ثابتکه هرچند نسبتاً(  و روشهاي تدریس)تغییر استحالدر

ریزي نظام برنامه  تدوین وترین چالش و ارتباط آنها با یکدیگر از یک طرف مهم)کندتغییر می

 بخشهاي ةرگیرندنیز دربها و گرایشها و ترین بخش اختصاصی رشته مهمدیگرو از طرف است آموزشی 

  .  استمهم یا تمام اهداف همان نظام آموزشی

  اي مطرح شده است که تمامی آنها رادر تعریف مهندسی و آموزش مهندسی نکات بسیار ارزنده

ی ی ویژگیها،طور مثالهب. ارائه کرد درسی و روش تدریس آموزش و پرورش توان در موضوعهايمی

 بلکه روند  توان فقط توصیه کردگروهی را نمی انتخابی یا کارِاستنتاجی، خودآموزي، خودنظیر خود

 ،به این ترتیب. اي ترتیب داد تا خود دانشجو موظف به رعایت آنها باشدگونهآموزشی را باید به

غیرگزارشی و آموزشهاي صددرصد  سمیناري واي، آموزشهاي غیرجزوه  نظیر آموزشهايروندهایی

نظري و غیرآزمایشگاهی و غیرتحلیلی باید تا حد امکان منسوخ و از مجموعه آموزشهاي مهندسی 

  .مواد خارج شود

نکات توان به  می)ویژه در دورة کارشناسی مهندسیبه(شده از چالشهاي مهم  مطرحمباحثجز به

  :زیر اشاره کرد

 ؛شدهتعدد و تدوین دروس مستقل و بدون ارتباط منسجم و تعریف  

 ؛پاسخیتدوین دروس و تدریس با روشهاي محفوظاتی و تک  

  ورت وجود صکاهش تدریجی دروس عملی، آزمایشگاهی، کارگاهی و کارآموزي که حتی در

  با دروس علمی آموزش داده شده است؛بدون ارتباط 

 ِشده است  اي و تمرینات آزمایشگاهی و تحلیلهاي مرتبط که موجبعات کتابخانه مطالنبود

  ؛و در همان کالس پایان پذیردشود موضوعهاي درسی در کالس آغاز 
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  به آموزشهاي دبیرستانی، توجه که بااست با دروس عمومی یا علوم پایه عموماًشروع تحصیل

این .  به دانشگاه یا ارتباط با رشته خود استسازي و دگرانگاري ورودهاي دگرگونفاقد انگیزه

موضوع با توجه به آنکه این دروس در گروهها و دپارتمانهایی غیر از گروه و دپارتمان رشته 

  .شودها میخاموشی انگیزه تدریس می شوند، باعث تشدید

اهیت  دامنه و ماساس رب) هاي مهندسیهمانند سایر رشته( نظم آموزش مهندسی مواد ،درهرحال

 نظم آن برایندي از ،رو چرایی و چگونگی استوار است و ازهمین،هاي چیستیاین رشته بر پایه

نظامهاي علمی، مهندسی و بر مبناي روشهاي طراحی، تحلیلی، رفتاري، گزارشی و استتاجی، 

. شودنامیده می» نظم آموزش مهندسی مواد «طور خالصههپژوهشی و ارتباط بین آنها است که ب

مواردي از این پیشنهادها  در. توان در پیشنهادهاي زیر خالصه کرداخصهاي عمده این نظم را میش

شرایط آرمانی نیز مطرح است و هدف آن است که جهات حرکت از وضعیت کنونی به سمت هدف 

  .آرمانی روشن و مشخص باشد

از مبانی علمی،  تبطي مرااي طراحی شود که مجموعهگونهبه)  دروسۀیا مجموع(هر درس : الف

این دروس . را تشکیل دهد  آزمایشگاهی، کارگاهی، گزارشی، تحلیلی، مطالعاتی و رفتاري،کاربردي

 در در این صورت،. آموزش داده شوند تحت سرپرستی یکی از استادان و با همکاري گروه مدرسان

هاي بر محور زمینه اند،پذیرش دانشجو تعریف شده  با که عموماً،کنار گروههاي آموزشی فعلی

  .تعریف شوندهم پژوهشی مشترك  آموزشی و

تحوالت  هاي کلی و مرتبط و با تکیه بر مبانی علمی، تاریخدروس تخصصی مواد در مجموعه: ب

،  و اقتصاد مهندسی، محاسبات و طراحی مهندسی همراه با تمرینهاي کارگاهی و آزمایشگاهیفناوري

  یک از وسعت و دامنۀ مهندسی مواد در هر بهتوجهبا. شوند تعریفو گزارش  صنایع از بازدید

  .سازدمی اي را براي دانشجویان فراهم تعداد و تنوع دروس امکان انتخاب پردامنه،گانههاي سهرشته

علوم و  دروس ریاضی، فیزیک، شیمی و دروس پایه براي آموزش مهندسی هستند و نه دروس پایه: پ

گرشی براي مهندسی مواد و با نامهایی چون فیزیک مواد، شیمی مواد،  این دروس با ن،روایناز

  و پیوستگی و وابستگی آنها با مهندسی مواد کامالًاندتعریف شده... ترمودینامیک، انتقال حرارت و

  .مشهود باشد

 آموزشی محورهاي  مستقلی باشد که استادانی در تمامعلم و مهندسی مواد مجموعۀ تقریباً) دانشکده(گروه : ت

  :راستااي همگون و هم تا با مجموعه)..شناسی وریاضیات، علوم پایه، جامعه(را در خود داشته باشد 

  ؛ویژه در انجام پژوهشها باشدگروهی و به نمایشگر کار: اول

  ؛ باشددورنگري سو آموزش از یکۀریزي، پذیرش دانشجو و توسعدر فعالیتهاي برنامه: دوم

  .با مهندسی مواد برقرار باشد) حتی دروس عمومی(  تمام دروسارتباط منطقی: سوم
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دارد تمام  سازي و تولید مجازي در طراحی مواد و فرایندهاي آن نقش اساسی شبیههمانطور که: ث

هاي ریاضی آن ارتباط و سازي و پایهاي طراحی شوند که با شبیهگونههاي درسی بهدروس و مجموعه

  .هماهنگی داشته باشند

منظور به همین دلیل و به. دانشجویان جدید اشتیاق کاملی براي مطالب و مباحث جدید دارند:  ج

گویی به اشتیاق ورودیهاي جدید در نظم آموزش مهندسی مواد سه یا چهار درس ایجاد انگیزه و پاسخ

گروهی صورت ه مطالب جدید در ترمهاي اول و دوم بۀ مهندسی مواد و ارائة شناخت حوزرايبنیادي ب

  صورت زیر تصویربه دانشجویان ارائه شود که سیماي کلی آنها به )اي از چند مدرسمجموعه(

  :شودمی
  

 شناخت و کاربرد علم موادMS1  

هاي مواد، مواد مهندسی، مواد مهندسانه،  برساخته)، فلزارپبسسرامیک، ( بندي موادمواد، طبقه

 .می و ملکولی، ساختار جامدات، نمودارهاي فازيساختار ات  کار براي مواد، حالتهاي موادۀدامن

 موادفراورياي بر مقدمه MP1   

 کانیها، استخراج کانیها، فرایندهاي استخراجی، فرایندهاي سنتزي

 اي بر فرایندهاي تولیدمقدمهMP2   

 پتکاري، نورد، جوشکاري، پودر، زینرینگ گري،روشهاي شکل دادن مواد نظیر ریخته

 .)تفجوشی(

 گیري واد و روشهاي اندازهخواص مMT1  

  ) دما، مقاومت و هدایت حرارتی، الکتریکی ـچگالی (خواص فیزیکی -

 )سختی، کشش، ازدیاد طول نسبی، خزش (خواص مکانیکی -

  )سایش، فرسایش، خوردگی (خواص کاربردي -

اه و بازدید از  و با آزمایشگاه، کارگکنندترین استادان راهبري و مدیریت تجربهبارا دروس باال 

تا دانشجویان جدید انگیزه بیشتري براي دیگر دروس داشته باشند و از ماهیت و . صنایع همراه باشد

  . خود آگاه شوندۀاهمیت رشت

وزارت آموزش  با صنایع، انجمنهاي مرتبط و) گروه(ة در نظم آموزشی مهندسی مواد ارتباط دانشکد: چ

آموزان در سطوح وسیع انجام شود رسانی به دانش و آگاهیشیبخاي باشد که آگاهیگونهو پرورش به

  .تا استعدادهاي مناسب جذب این رشته شوند

 نیازهاي  ،فناوري این بخش باید خاطرنشان ساخت که با تغییراتی که همواره در علم و ۀدر خاتم: ح

روس و حتی توان در یک الگوي پیشنهادي، ریزد نمی،شودکشور و دگرگونیهاي جهانی حاصل می
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 ۀگروه آموزشی بر حسب شرایط توسع صورت ثابت و ماندگار توصیه کرد بلکه هرهسهم دروس را ب

به اصل پژوهش توجهزیربناي نظم آموزش مهندسی مواد و با ها، نوآوریها و با حفظفناوری ۀعلوم، توسع

  .ندکریزي دروس اقدام در آموزش به برنامه

 تدریس و سهم مطالعات کتابخانه و آزمایشگاهی خارج از ة نحوتر از موضوعهاي درسی،شاید مهم

 دیگري که در ةشاخصهاي عمد.  همین بخش اشاره شدۀکالس باشد که به برخی از آنها در مقدم

  .شوندصورت زیر فهرست میه ب،نحوه تدریس باید مدنظر قرار گیرند

 ویژگی مسائل   تحلیل و حلةهاي درسی و حتی علوم کاربردي از نظر توجیه، نحوتمام زمینه ،

 و در )امکانات، هزینه، دانش فنی( اساس تحلیل مزیتهاي اختصاصی  دارند که برپاسخیچند

ي و نظر دانشجو و روند تحلیلی در أر. شود تواند برگزیده میپاسخهاشرایط مختلف یکی از 

  ؛بسیار دارد  اهمیتدر این انتخاب مواجه با موضوع

 دانشجو . گیرندمی تاجی از شرایط واقعی الهامن طراحی، محاسباتی، استتمام مثالها و روندهاي

اساس تحلیل شرایط واقعی اعمال  بر هایی راو مدرس براي عناصر مجهول یا متغیر گزینه

  ؛کنندمی

 و به نتیجهیابد میبه تمرینهاي آزمایشگاهی، کارگاهی یا تحلیلی تداوم توجهدروس با  

  ؛رسندمی

  ۀکنند با بازدید از مراکز صنعتی یا تحقیقاتی و تهی از قواعد کلی پیروي اگردروس تخصصی 

  شوند؛گزارشهاي گروهی تکمیل می

  یابند بلکه  اشاره شد، مفاد درسی در کالس یا آزمایشگاه آغاز و پایان نمیترپیشآنگونه که

ه دروس باید اساس امکانات و دامن تاج دانشجو در هر یک از دروس و برنسهم مطالعات و است

روشن شود
1
  ؛

 گروهی، رشد هدف دوره، همگامی با دانش روز، کارِرمبناي هاي مختلف و بنتیجه آنکه در دوره

سازي براي کار در صنعت، خدمات یا ادامه تحصیل، حضور  روندهاي انتخاب، آمادهۀ توسع،خالقیت

   مهندسی مواد را تشکیلاي آموزش و نظم آموزشیثر استاد و دانشجو مفاهیم بنیانی و پایهؤم

  .هدمی

 
  

____________________________________________________________________ 
 

ساعت تدریس نظري در کالس  کارشناسی گفته شده است، یک واحد درسی برابر یکة  تعریف واحد درسی در دوردر . 1

 ساعت تدریس 2 واحد آزمایشگاهی هر واحد بارهدر . زم داردارج از کالس را الۀ خ ساعت مطالع3است که حداقل 

  . ساعت مطالعات بیرونی است2آزمایشگاهی و 
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   امکانات آموزشی و پژوهشی .۱۱

شود که نظام آموزشی مهندسی مواد، نظري، رفتاري، طراحی، از آنچه گفته شد، چنین استنباط می

مطالعاتی، تحلیلی و تحقیقاتی است که عامل محوري در تدریس، تالش در ایجاد عادت فکري عملی و 

  . پژوهشی و مطالعاتی استروشهايلمی و هاي فکري عکاربردي از آموزه

سازي امکانات آموزشی نیز ایجاد هر رشته یا گرایش، پذیرش دانشجو، انتخاب استادان و فراهم

  .هایی استوار شودباید بر این نظام و چنان خواسته

  هاي نظري، طراحی، رفتاري، استنتاج عملی ازایجاد امکانات و ابزارگان براي تلفیق زمینه

روز است، رسانی به که خود مستلزم ایجاد آزمایشگاهها، کارگاهها، کتابخانه و اطالع،هاي علمیهآموز

 از .باشدترین آموزش شود که در اکثر کشورهاي جهان آموزش مهندسی مواد از پرهزینهموجب می

 اي و لزومپروژه طرف دیگر، ارتباط منسجم بین دروس و فعالیتهاي آزمایشگاهی، کارگاهی و

سازد که نسبت استاد به دانشجو نیز در این نظام آموزشی هماهنگی تمام فعالیتها با استاد مشخص می

هاي آموزش و هزینه هاي آموزشی نظري است که این موضوع نیز بر افزایشبسیار باالتر از رشته

  .ته شده است به آن پرداخ25کند که در منبع کید میأ دانشجویی در این رشته تۀ سرانۀافزایش هزین

مین أحدي است که شاید تدامنه و وسعت مهندسی مواد و نیازهاي ابزارگانی و انسانی آن به

مقاطع تحصیلی کارشناسی،  ها و گرایشهاي آن و درنیروي انسانی و ابزارگان موردنیاز براي تمام رشته

د نیز بسیار متنوع  جهات آموزشی مهندسی موا، دیگرسوياز .  میسر نباشديکارشناسی ارشد و دکتر

ها یا گروههاي وجود دارد که بسیاري از دانشکده امکان اینحال  .است شده اشاره آنها به که است

اي یا مقطعی یا جهاتی از آموزش مهندسی مواد را انتخاب و خود را آموزشی فقط بخشی یا رشته

صورت، صنایع بر حسب نیاز ن ایدر .  کیفی جایگزین کنندۀی خود را با توسع کمۀتجهیز کنند و توسع

  .کنندخود از میان مراکز مختلف انتخاب می

 ؛تر و با امکانات کمترادغام مراکز کوچک  

  خاصۀ پژوهشی و تمرکز بر چند زمینـقطبی شدن فعالیتهاي آموزشی .  

به دنبال داشته  کیفی آموزش مهندسی مواد را ۀتواند توسع راههاي دیگري است که میاینها

  .باشد

 

  هاد پژوهش در آموزشن .۱۲

  ترین بخشهاي بنیادین در هر یک از مراکز آموزشی محسوبنهاد پژوهش در آموزش یکی از مهم

اي از استادان و این نهاد که مجموعه. )سفانه در ایران کمتر به آن توجه شده استأکه مت (شودمی

ریزان و ارزشیابان برنامهو  آموختگان همان مرکز از دانشترجیحاًو مهندسان و کارشناسان صنایع 
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 بسیار باال و شدت تغییرات و نوآوریها در مهندسی مواد ۀ وسیع، هزینۀ، به دلیل دامناستآموزش 

  .کنداهمیت بیشتري پیدا می

دهد تا براي نیازهاي اساسی زیر در نهاد پژوهش در آموزش فعالیتی مستمر و مستند را انجام می

  :سب ارائه کندهاي اجرایی مناایدهزمان مناسب 

اي ه بررسی دائمی و مستمر در پیشرفتهاي جهانی از نظر موضوعهاي جدید، ابزارگان و سیستم.الف

  .گیري و تغییرات روند تولیداندازه

  :منظور ارتباط دائم با صنایع، پژوهشگاهها و سازمانهاي خدماتی به.ب

 ؛دسی موادها و گرایشهاي مهننیازسنجی و تعداد پذیرش موردنیاز در رشته  

 ؛تعیین اولویتهاي پژوهشی در تحصیالت تکمیلی آموزش و پژوهشهاي موردنیاز و  

 ؛جلب همکاري صنایع براي کمک به آموزش و ایجاد زمینه براي اعطاي بورس، محل کارآموزي و بازدید 

 گویی به نیازهاهاي آموزش مهندسی مواد براي رفع کاستیها و پاسخارزشیابی برنامه. 

 
 .ري کالسهاي آموزشی براي مدرسان در روندهاي نوین آموزش مهندسی مواد برگزا.پ

 آموزش یا پژوهش در هر یک از مقاطع تحصیلی و ۀمنظور ایجاد زمین بررسی نوآوریهاي جهانی به.ت

 .صورت انتخابی یا اجباريهیا تدوین دروس جدید ب

 هاي آموزشی و پژوهشینان در برنامههاي آآموختگان و استفاده از تجربه ارتباط مستمر با دانش.ث

   مراکز آموزشی نتوانند که، فقط یک نهاد ستادي نیست و این امکان وجود داردبردهنام نهاد چون

توانند با مشارکت یکدیگر و انجمنهاي  مراکز آموزشی می؛را تشکیل دهند تنهایی تمام قسمتهاي آنبه

 .مرتبط چنین این نهاد را تشکیل دهند

 

  گیري و سگالشنتیجه .۱۳

فیزیک، ( و علمی )معدن و مکانیک( تاریخی آن در گروههاي مهندسی ۀپیشینآموزش مهندسی مواد به دلیلی 

گري، آهنگري، ریخته(هاي مختلف آن اي رفتاري ـ کاربردي شاخهـ و همچنین آموزشه)شیمی، علم مواد

 ۀرو بوده است که به دلیل ماهیت چندگانبهاي از نظامهاي آموزش مختلف رو عموماً با مجموعه)سازيکاشی

ف نظام مستقلی است که در حالت  و تولید، اقتصاد و مدیریت آن نیازمند تعریفناوريعلمی، مهندسی، طراحی، 

هاي علمی، گیرد و تمام دورس و روشهاي تدریسی آن در تمام زمینهی در گروه آموزشهاي مهندسی قرار میکل

  .ید بر اساس این نظام و با شناخت کامل ویژگیهاي مهندسی مواد تعریف و اجرا شود، طراحی و تولیدي بافناوري

 الگوي نظام )1384 غفاري،  وحجازي ( نظام آموزش مهندسیۀگاناین مقاله با تکیه بر ارکان یازده

 تعریف و براي که متأسفانه در کشور ،آموزش مهندسی مواد را ارائه کرده است تا از تناقضات احتمالی

  . جلوگیري شود،ه وجود داردتاجراي این رش
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 گیرد و چنانچه فقط مباحث آموزش مهندسی مواد در گروه نظام آموزش مهندسی قرار می

 نظام آموزشی متفاوتی »علم مواد« عنوان آن مورد توجه باشد، در گروه علوم و تحتیعلم

 ؛دارد

 گانه کارشناسی،  مقاطع سههاي مهندسی و درهدفهاي آموزش مهندسی مواد نظیر سایر رشته

رو پذیرش دانشجو باید بر اساس نیازسنجی و ، هدفهاي اشتغالی است و ازاینيارشد و دکتر

نگري انجام شود تا از تورم یا کمبود نیروي بندي مشاغل مهندسی این رشته و آیندهطبقه

 .انسانی جلوگیري شود

 آموزش مهندسی مواد منطقاً در سه به گستردگی مواد مهندسی و هدفهاي اشتغالی، توجهبا

   مادر محسوبۀیک رشت  که هر،، سرامیکها و بسپارها)متالورژي( رشته اصلی فلزات

 فقط بخشهاي علمی و ، سه رشته در هم ادغام شوند،کهصورتی در. آموزش داده شود،شوندمی

ر متفاوت  بسیافناوريهاي طراحی، تولید و شناخت مواد آن همپوشانی دارند و در زمینه

 .د شدنبهره خواههاي کارشناسی از دیدگاه مهندسی کم و دورهخواهد بود

  هاي کارشناسی  دوره،میان دراین.اي دارندشده تعریفومقاطع تحصیلی هدفهاي روشن و مشخص

   فوق یا ایجاد گرایشهايهايیک از رشته با ایجاد گرایشهاي تخصصی در هر) میانی( ارشد

 .دنسازمی  وسیعی براي رفع نیازهاي دائمی یا موقتی را فراهمۀاي دامنرشتهمیان

 ریزي دروس با تغییرات جهانی متغیر خواهد بود، ولی روش تدریس بر اساس طرح برنامه

 و ، ارتباط مستقیم آزمایشگاه، کالس مطالعات میدانیپاسخی چندمسائلمثالهاي واقعی، حل 

  اي،هـرشتدرون دروس تمام سـتدری در که اندتـثاب یـاصل تقریباً دیگر، دروس با اطـارتب

 .دنگیرنظر قرار میاي مدرشتهاي و برونرشتهمیان

 مین امکانات و نیازهاي آموزشی، أانتخاب مدرسان و استادان، آموزش مهندسان جوان، ت

یافته با صنایع، پذیرش دانشجو،  ارتباط منسجم و سازمان،آزمایشگاهها و کارگاههاي آموزشی

 سرانه دانشجویی از دیگر ارکان نظام آموزش مهندسی مواد است که در مقاله توضیح ۀبودج

  .بررسی شده استداده شد و 

 

  :تشکر

دکتر پرویز : داند از اعضاي محترم شاخه مهندسی مواد فرهنگستان علوم، آقایاننویسنده الزم می

کانی، دکتر رضا محمودي و دارئریاندوامی، دکتر ناصر توحیدي، دکتر حسین معماریان، دکتر علی حا

  .یهاي مؤثر تشکر کندري به خاطر نظرهاي مفید و راهنمایدکتر علی کریمی طاه
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