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 هاي مهندسی در کشور با بازبینی برنامه درسی رشتهفنّاوريتوسعه 

 

  2 ناهید شیخان  و1 نژادفیروز بختیاري

  

توجه ویژه به نوآوري و  پذیري، رقابتۀیکی از عوامل مهم رشد اقتصادي و افزایش توان کشورها در عرص :چکیده 

 و کشورهاي موفق و است اقتصادي ۀعناصر جریان توسعترین  اساسیفنّاوريتردیدي نیست که دانش و . است فنّاوري

منظور همگام شدن با ایران نیز باید به .نندکپیشرو آنهایی هستند که بتوانند نوآوریهاي علمی و فنی را به ثروت تبدیل 

دي کشور را  اقتصاۀ، توسعفنّاوري ند با تولید محصوالت صنعتی مبتنی بر علم وکشتاب ، همواره تالش جریان این رشد پر

 بسیار مهم و در حال تغییرات فنّاوري ۀریزي کشورها باالخص در توسعنقش دانشگاهها در مدیریت و برنامه. ندکتسریع 

د و این هدف در دانشگاههاي نسل دوم شهدف اصلی دانشگاههاي نسل اول مبتنی بر آموزش مستقیم بنا . جدي است

در نسل سوم دانشگاهها،  . ش و آموزش براي انجام پژوهش تغییر یافتبر اساس آموزش مبتنی بر پژوه) حاضردرحال(

  ل و مشکالت رایج، تولید کار وئ در حل مسافنّاوريهمزمان با آموزش نیروي انسانی براي تولید علم و توسعه 

هها، اضافه بر در  نسل چهارم دانشگارود که انتظار می. هایشان قرار خواهد گرفتآفرینی نیز در اهداف و برنامهثروت

 و جهانی فنّاوريبنابراین با پیشرفت علم و   .وظایف نسل سوم، تربیت خالق و نوآور و خالقیت و نوآوري حرکت کنند

اهداف، ساختارها و روشهاي نوین نظام آموزش مهندسی متناسب با  شدن آموزش مهندسی، ضرورت بازنگري مستمر در

نیاز براي تربیت نیروي این مقاله دروس مورد. شودمی پیش احساسازی بیشنیازهاي کشور در همراهی با  تحوالت جهان

هاي هاي درسی موجود در دورهبینی برنامهو با مطالعه و بازکند می در کشور را بررسی فنّاوري ۀانسانی در توسع

 نمونه، شامل مهندسی  موردي وۀعنوان مطالعبهرا ثرتر ؤ مهندسی منتخب و مۀکارشناسی و کارشناسی ارشد پنج رشت

مکانیک، مهندسی برق، مهندسی نفت، مهندسی شیمی و مهندسی نساجی براي توانمندسازي دانشجویان مهندسی 

ثرتر صنعت با ؤسپس به راههاي تقویت ارتباط م. ددهمی ارائه پیشنهاداتی کند ومی تحلیل  وکمبودهاي موجود استخراج

  .دزپردامیهاي  مهندسی   در رشتهفنّاوري تر و موثرتردانشگاه براي  آموزش مفید

 .  

کارشناسی و ، نوآوري، دروس کارشناسی فنّاوريآموزش مهندسی،  :کلیدييها  هواژ

  هاي کارورزيارشد، دوره
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 مقدمه .1

 ملی و ۀدانند و توسعاندیشمندان، عصر حاضر را عصر جوامع، اقتصادها و نهادهاي مبتنی بر دانش می

تحوالت دو قرن . کارگیري دانش استهها در رقابتهاي جهانی در گرو تولید و ب جایگاه کشورءارتقا

 فنّاورياخیر در کشورهاي صنعتی بیش از هر چیزي مرهون توجه جدي به تولید و کاربرد علوم و 

   اجتماعی و اقتصادي در دنیاي امروز جایگاه و اهمیتۀزیربناي توسععنوان به فنّاوري. بوده است

کننده در  تحول تمدن جدید بشري به عنصري اساسی و تعیینةوردآعنوان فرهبنیز د و داراي ویژه

ن سطح توسعه و توانمندي یک جامعه و مبادالت اقتصادي و سیاسی جوامع پیشرفته درآمده و مبی

طور فزاینده گذاري یک ملت براي تولید ثروت بهبه عبارتی سرمایه. شودعامل برتري آن محسوب می

 نیاز ، که از آموزش، تحقیق و نوآوري تشکیل شده است،»مثلث دانش«گذاري در تقویت مایهبه سر

 .ندنکمی ایفا دانش تولیدکنندگان و دهندگانانتقال عنوانبه جامعه در حیاتی نقش  دانشگاهها.دارد

تغییر حالرریزي کشورها دنقش دانشگاهها در مدیریت و برنامه .)1390 دوامی، ونژاد، یعقوبیمطهري(

 دانشگاههاي نسل دوم ؛دندشبر آموزش مستقیم بنا  مبتنی اول نسل دانشگاههاي هدف اصلی .است

 در نسل ؛اساس آموزش مبتنی بر پژوهش و آموزش براي انجام پژوهش تغییر یافتندبر) حاضردرحال(

ل و ئ در حل مساريفنّاو ۀ دانشگاهها همزمان با آموزش نیروي انسانی براي تولید علم و توسع،سوم

 در نسل  وهایشان قرار خواهد گرفتآفرینی نیز در اهداف و برنامهمشکالت رایج، تولید کار و ثروت

 دانشگاهها اضافه بر وظایف نسل سوم باید به سمت تربیت خالق و نوآور و خالقیت و نوآوري  ،چهارم

  ).1392احمدي، ( حرکت کنند

 تغییر نام فنّاوريعالی به وزارت علوم، تحقیقات و   آموزش از آنکه وزارت فرهنگ وپسدر ایران 

ن را در اختیار ا که بیشترین متخصصان علمی کشور و محقق،شد که این وزارتخانه تصور می،یافت

بنیان کشور  دانشۀ و نقش مهمی را در توسعارد، قدمهاي اساسی بردفنّاوري ۀ در راستاي توسع،دارد

یر نام با وجود تالشهاي بسیاري که صورت گرفته یبه دو دهه از عمر این تغبا گذشت نزدیک  .ایفا کند

 که منجر به برونداد ،ايریزي و سازماندهی شایستهبرنامه است، هنوز هم نیاز به اقدامات اساسی،

. شود احساس می، ملی باشدفنّاوريسوي و یا رویکرد وزارت به سمتفنّاوري ۀتري از توسعمناسبت

 کشور، اقدام به تدوین فنّاوري ۀ فرهیختگان و دانشمندان در فرهنگستان علوم در جهت توسعبنابراین،

 انددهکر زیر ۀگان ششم توسعه براساس چارچوب محورهاي ششۀ در برنامفنّاوريسیاستهایی علم و 

  ):1394فرهنگستان علوم، (

  ؛ در جهانفنّاوريجهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و  

 منظور دستیابی به اهداف سازي عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور بههبهین

  ؛انداز و شکوفایی علمیسند چشم
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  فنّاوريموزش عالی، تحقیقات و آحاکمیت مبانی، ارزشها، اخالق و موازین اسالمی در نظام 

  ؛و تحقق دانشگاه اسالمی

 ؛فنّاوري علم و ۀهمیت توسعتقویت عزم ملی و افزایش درك اجتماعی نسبت به ا  

  ؛ با سایر بخشهافنّاوريایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و  

 با سایر فنّاوري علم و ةبخش در حوزگسترش همکاري و تعامل فعال، سازنده و الهام 

حکیم ویژه جهان اسالم همراه با تاي و جهانی بهکشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه

  .استقالل کشور

 در فنّاوري ۀ را براي توسعفنّاوري علم و ة اهم سیاستهاي حوزباال ۀگانبه سرفصلهاي ششتوجهبا

  .دهد  این سیاستها را نشان می1اند که جدول سه سطح کالن، سیاسی و اجرایی پیشنهاد کرده

  

 اقتصادي، ۀ ششم توسعۀبرنام در فنّاوري ۀ  پیشنهادات  فرهنگستان علوم مربوط به  توسع:1جدول 

  اجتماعی و فرهنگی  

 اهم سیاستها سطح ردیف

 کالن 1  آفرینش دانش تا تولید ثروتۀپایبندي به الزامات چرخ

  در کشورفنّاوريسازي و ترویج علم و ارتقاء فرهنگ اخالق علمی، عمومی

شور با هدف یندها در روند حرکت علمی کااي و بنیادین فربازنگري ریشه

 بخشیافزایش کارایی و اثر

 گرایی و اصالح نظام مدركفنّاوريتغییر نگرش بنیادین به علم و 

 میانی 2

نها به دانشگاه آ ءموریتهاي دانشگاههاي برتر کشور با هدف ارتقاأتغییر در م

 آفرینآفرین، کارآفرین و ثروتارزش

هاي کارورزي اجراي دورهتعامل به دستگاههاي اجرایی براي طراحی و 

هاي مختلف دانشگاهی با هدف آشنایی آنها با محیط براي دانشجویان رشته

 کاروکسب

گیري از صنعتی با بهره نهادهاي واسط براي تولید نیمهۀسیس و توسعأت

 نتایج تحقیقات کاربردي

هاي درسی دانشگاهی با هدف افزایش سطح کیفی بازنگري در برنامه

هاي کید بر آموزش مهارتهاي زندگی اجتماعی، ایجاد دورهأها با تآموزش

   مناطق کشور و تمرکز برۀ توسعۀاي خاص مبتنی بر برنامرشتهچند

 ايهاي کارشناسی ارشد حرفهاي و ایجاد دورهپذیري منطقهاشتغال

 هاي آموزشی و محتواي دروسبازنگري مداوم در برنامه

 اجرایی 3

 مدتهاي پژوهشی بلند برنامهۀرائالزام دانشگاهها به ا
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 به موضوع پایبندي به ، در سطح کالنفنّاوري ۀ با توسعهمراهشود همانطور که مالحظه می

سازي و ترویج  فرهنگ اخالق علمی و عمومیي آفرینش دانش تا تولید ثروت و ارتقاۀالزامات چرخ

یندها ااي و بنیادین فربر بازنگري ریشهو در سطح میانی نیز  است  در کشور توجه شده فنّاوريعلم و 

موریتهاي دانشگاههاي أبخشی و تغییر در مدر روند حرکت علمی کشور با هدف افزایش کارایی و اثر

آفرین و تغییر نگرش آفرین، کارآفرین و ثروت آنها به دانشگاه ارزشيبا هدف ارتقاو برتر کشور 

 بر بازنگري همدر سطح اجرایی .  شده استتأکیدگرایی ك و اصالح نظام مدرفنّاوريبنیادین به علم و 

کید بر آموزش مهارتهاي أهاي درسی دانشگاهی با هدف افزایش سطح کیفی آموزشها و با تدر برنامه

 مناطق کشور و تمرکز بر ۀ توسعۀاي خاص مبتنی بر برنامرشتههاي چندزندگی اجتماعی، ایجاد دوره

هاي  برنامهبراي و بازنگري مداوم ارشد حرفه هاي کارشناسیاد دورهاي و ایجپذیري منطقهاشتغال

  صنعتی با نهادهاي واسط براي تولید نیمهۀسیس و توسعأت همچنینآموزشی و محتواي دروس و 

هاي گیري از نتایج تحقیقات کاربردي و تعامل با دستگاههاي اجرایی براي طراحی و اجراي دورهبهره

کار و الزام وهاي مختلف دانشگاهی با هدف آشنایی آنها با محیط کسبویان رشتهکارورزي براي دانشج

  .مدت پیشنهاد شده استهاي پژوهشی بلند برنامهۀدانشگاهها به ارائ

در . ثرترندؤ مستلزم توجه به عواملی است که در تسهیل و تسریع این امر مفنّاوري ۀانتقال و توسع

دانشگاهها سه نقش عمده در . عامل دانشگاه و صنعت تأکید شده استرویکرد نظام نوآوري بر اهمیت ت

 :نظام نوآوري دارند

  

 صنعت در بلندمدت تأثیرفنّاوريعهده دارند که بر  یند عمومی پژوهش علمی را برافر   

  .گذاردمی

 اولیه، ۀنمون(  براي تولید صنعتیاًکنند که مستقیمدانشگاهها تا حدي دانشی را تولید می 

 .کاربرد دارد...) ت جدید و محصوال

 یندهاي نوآوري صنعتی را از نظر سرمایه انسانی یا از اهاي اصلی براي فردانشگاهها زمینه

 یا از طریق تحرك کارکنان ،شوند که پژوهشگر صنعتی می،آموختگانیطریق آموزش دانش

ي مهندسی ها ارتباط بین صنعت و دانشکده،خصوصایندر. سازداز دانشگاهها فراهم می

 .تر از سطوح دیگر نظام آموزش عالی استنزدیک

 
مهندسی، تولید ثروت و قدرت از طریق تولید دانش توسعه فنی ـ هدف اصلی تولید علم در علوم 

 و قدرت ناشی از فنّاوري مهندسی عین ـعلم و دانش حاصل از فعالیتهاي فنی بنابراین  ، استفنّاوري

.  و مهندسی با هم ارتباط متقابل دارندفنّاوري ،عبارتیبه.  استفنّاوري ۀآن نیز به دلیل تولید و توسع
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تر از مواد اولیه و منابع گیري اقتصاديراههاي بهره« است و مهندسی »عملی شدن علم« فنّاوري

 را فنّاوريتوان  با روشهاي نوین نظام آموزش مهندسی میپس. »انسانی در جهت منافع انسانی

 .دکر اصلی خود بیشتر و بهتر یاري ۀ ایفاي وظیفبراين را ا نیز مهندسفنّاوري ۀوسع داد و با تهتوسع

 .)1394 شیخان،  ونژادبختیاري(

مهارتهاي  ها وهاي آموزشی مهندسی در طول قرن بیستم میالدي تجربهبه اینکه برنامهتوجهبا

رش سریع دانش فنی، کردند ولی با گذشت زمان و گستعملی زیادي را به دانشجویان عرضه می

لذا در شرایط فعلی، ). 1390معماریان، ( آموزش مهندسی به سمت علوم مهندسی گرایش پیدا کرد

ها و تدوین روشهاي نوین آموزش مهندسی متناسب با تحوالت بازنگري در اهداف، اصالح برنامه

 .  دشوپیش احساس میاز  بیشفنّاوري ۀدر زمینه ویژه جهانی و  نیازهاي کشور ب

شود و با  در آموزش مهندسی پرداخته میفنّاوري ۀنیاز براي توسعدر این مقاله به دروس مورد

 منتخب مهندسی برق، مکانیک، ۀهاي درسی کارشناسی و کارشناسی ارشد پنج رشت برنامهۀمطالع

 ۀسعتو در راستاي سازي دانشجویان مهندسینیاز براي توانمند دروس مورد ونفت، شیمی و نساجی

  ثرتر صنعت با دانشگاه در آموزش مهندسیؤارتباط م شود و سپس در دانشگاه ارائه میفنّاوري

  .گیرد قرار میبررسیمورد 

 

   در دروس دانشگاهی آموزش مهندسیفنّاوري ۀتوسع .2

 تربیت نیروي انسانی مناسب براي خلق ۀ وظیفوستند  هاجزاي اصلی نظام ملی نوآوريدانشگاهها 

 جهت  درآموختگانبراي افزایش توان دانش. عهده دارند نیاز بنگاهها را بر موردفنّاوري ۀدانش و توسع

  : را انجام دادزیرتوان دو اقدام اساسی  در کشور میفنّاوري ۀتوسع

 ؛ در سیستم آموزشی دانشگاهفنّاوري ۀتوسعبراي نیاز افزودن دروس مورد  

 اي بیرون دانشگاه با ایجاد فهطهاي حرثر از امکانات و تجربیات صنایع و محیؤ مةاستفاد

   .ثر بین دانشگاه و صنعت در آموزش و پژوهشؤارتباط م

    

   در سیستم آموزشی دانشگاهفنّاوري ۀنیاز  توسعافزودن دروس مورد. 1. 2

آموختگـانی اسـت کـه سـه ویژگـی       تعلـیم و آمـوزش مهندسـان هـدف تربیـت دانـش        ةدر حوز هدف  

  :باشندداشته عمده 

 ؛یهاي عمومیتوانای  

 ؛توانایی در دانش پایه 

  ی و تولیدیاي اجرا حرفهفنونتوانایی در روشها و. 
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است  اخیر چشمگیر نبوده ۀ در ویژگی اول در دو  دهنه در ویژگیهاي دوم و سوم و نهتغییر و تحول  

 ).1389 ،یعقوبی( ه شده است یکنواخت بوده و آموزش یکسانی ارائاًتقریببلکه 

 عاملی فنّاوري از طرفی و از طرف دیگر این حقیقت که فنّاوريتباط تنگاتنگ مهندسی و به ارتوجهبا

 فنّاوري ۀ آموزش مهندسی و توسعۀ، مطالعاتی در زمیناست اقتصادي کشورها ۀراهبردي براي توسع

کند میارائه را  در سطوح مختلف فنّاوري آموزش ةدر سطوح مختلف کشور انجام شده که نحو

 ۀبراساس این مطالعات عالوه بر آشنایی با علوم و فنون نوین در رشت). 1393نژاد، ختیاري ب وشیخان(

 از طریق دروس دانشگاهی در فنّاوريتخصصی و نیز داشتن دانش و استدالل فنی، تدریس منظم 

 :ند ازا اهم محورهاي اصلی دروس عبارتاست؛مهندسی ضروري  ـ هاي فنیرشته

  

   ؛ قابلیت اطمینان، طول عمر و دوام در طراحیاعمال اصول اقتصادي، -

   ؛سنجی، اصول و فنون مذاکره نیاز -

  ؛ی با  انواع ثبت اختراع و مراحل آنی آشنا -

آشــنایی بــا انــواع و نیــز   در طراحــیۀعمــال ضــوابط مربوطــی بــا  اصــول اســتاندارد و اِی آشــنا-

 .پروژه وعقود، مباحث مالی، اقتصاد مهندسی، اصول مدیریت، مدیریت 

  

 سازي علم و تولیدات علمی، تجاريفنّاوريهاي فعلی وزارت علوم، تحقیقات و همچنین در برنامه

نظر قرار گرفته و از راههاي رسیدن به این هدف، افزودن درسهاي سازي آموزشی مدجاي تجاريهب

 دانشگاهی ذکر شده هاي و کارآفرینی، به درسهاي اختیاري رشتهيفنّاورسازي علم و مرتبط با تجاري

 ۀتواند در برنامکار و قوانین و مقررات مربوط به آن میولذا مهارتهاي کسب). 1393فرهادي، ( است

  .ت شوندین توانا و کارآفرین تربا گنجانده شود تا مهندسفنّاوري ۀدرسی مهندسی براي توسع

 .د تدریجی آموخته شودیناکار مانند سایر امور زندگی اصولی دارد که باید در یک فروسبک

  ید که افراد عالوه بر داشتن مهارتهاي اصلیآوجود ه  باید فرهنگی در جامعه ب، منظوره همینب

است الزم  براي داشتن این مهارت که یلذا دروس.  نیز داشته باشند»کارانهو نگاه کسب« کار،وکسب

 ):1393حسینی، ( دشو ارائه می3 و 2جدولهاي در 

 
 
  



  نژاد و ناهید شیخان                                                                                       فیروز بختیاري

 

27

  کارودروس مهارتهاي کسب: 2جدول 

 محتوا عنوان ردیف

  رهبري - مهارتهاي مدیریتی 1

 سازماندهی -

 ریزيبرنامه -

 مدیریت منابع انسانی -

 مدیریت مشارکتی -

  مالی و حسابداري - مهارتهاي فنی 2

 بازاریابی -

 فنّاوري -

  توانایی گفتاري - مهارتهاي ارتباطی 3

 توانایی گوش دادن -

 ارتباط با همکاران -

 تريارتباط با مش -

 اصول مذاکره -

 Business Planاصول  - کارومهارت طرح کسب 4

  

 
 کارودروس قوانین و مقررات کسب: 3جدول 

 عنوان ردیف

 قوانین و مقررات مالیاتی 1

 قانون کار 2

 قانون تأمین اجتماعی و بیمه بیکاري 3

 )ثبت شرکتها(قوانین تجاري  4

 قوانین گمرکی 5

 یکقوانین تجارت الکترون 6

   

 نگه روزاین دانش را به.  از دیدگاه دیگر مهندس باید از دانش مربوط به تخصص خود برخوردار باشد

با ابتکار و خالقیت مسائل مربوط به سالمت، بهداشت، درمان، آموزش، کشاورزي، بتواند دارد و 

، آسایش و رفاه نقل، صنعت و سایر مسائل مرتبط با تخصص خود را حل کند و درنهایتومسکن، حمل

اند که به  گذشته بر آن شدهۀجوامع پیشرفته صنعتی در دو ده. بیشتري براي مردم فراهم آورد

که از طوريهپیش بپردازند، بازهاي مختلف علوم و از جمله مهندسی بیشموضوع اخالق در رشته

 که از اخالق مهندسی.  ناظر و مراقب رفتارهاي خود باشنداًطریق این اخالق، مهندسان شخص
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که داند میریا به کسانی ثرترین خدمت بیؤ مۀمهندسی برخوردار است، رسالت خود را در ارائ

اي رشته بینةاین دانش در حوز. داردبیشترین نیاز را دارند و در جهت تحقق این رسالت گام برمی

 در حوزه مهندسی مین امنیت، رفاه و آسایش انسانیأاخالق و مهندسی است که مهمترین هدف آن ت

اخالق در « یا »اخالق در مهندسی« درسی با عنوان ،در حال حاضر. )1389 خلج،  وظهور( است

در کشور  .شود در بیشتر دانشگاههاي امریکا، اروپا، استرالیا و چین تدریس می»آموزش مهندسی

   در دو واحد در دروس عمومی در بعضی دانشگاهها»اخالق مهندسی«ایران نیز درس 

 :ند ازاکه محتواي آن عبارت شودصورت واحد انتخابی ارائه میهب

گروهی، رفتار مهندسی همچون   کارِۀپذیري، روحی انتقادۀاخالق و حرفه مهندسی، روحی

 ،گویی استرپذیري در محیط کار و مسئولیت حفظ ایمنی،براي تعهدات  موردآزمایش، ۀجامع

هاي ن و برنامهاحیطی، موضوعات جهانی، مهندسمزیست اخالق درستکاري، و صداقت امانت،

  .)1394، فنّاوريوزارت علوم، تحقیقات و ( .فنّاورانه

  

   فنّاوري افزودن دروس مرتبط با ة نحو. 1. 1. 2

 در طراحی و بازنگري، دروس فنّاوريریزي آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و شوراي برنامه

 واحد درسی در نظر گرفته که 140،ۀ سال4در متوسط زمان مهندسی را  ـ هاي فنیکارشناسی رشته

 :است زیر شامل موارد اًعمدت

  

    واحد درسی20 ـ 22  دروس عمومی                              ـ

    واحد درسی20 ـ 26 دروس پایه                                   ـ

    واحد درسی50 ـ 65 دروس اصلی و تخصصی                    ـ

   واحد درسی20 ـ  40دروس تخصصی اختیاري و انتخابی      ـ 

  

  :است زیر که عمدتاً به قرار کرده واحد طراحی 32 کارشناسی ارشد را معادل ةهمچنین این شورا دور

   واحد24  دروس اصلی و تخصصی ـ  

   واحد2      سمینار ـ  

   واحد6      نامهپایان ـ 

 ةاساس نحو و بربخش پیشینشده در به دروس مطالعهتوجهبازي آموزش عالی ریشوراي برنامهلذا 

قابلیت « که دو درس کرده است کارشناسی و کارشناسی ارشد پیشنهاد دورةریزي دروس برنامه

 دروس اصلی و تخصصی ء جز»اقتصاد مهندسی« و نیز »طول عمر و دوام در طراحی« و »اطمینان
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 کارشناسی ة دروس عمومی دورۀی ارشد قرار گیرد و سایر دروس در دست کارشناسی یا کارشناسةدور

 . دهد این مهم را نشان می4جدول . مطالعه شوند

  

  فنّاوري ۀنیاز براي توسعدروس مورد: 4جدول

 محدوده درس دوره عنوان ردیف

قابلیت اطمینان، طول عمر و دوام در طراحی، اعمال اصول  1

 اقتصادي

کارشناسی یا 

 ارشداسی کارشن

دروس اصلی و 

 تخصصی

کارشناسی یا  اقتصاد مهندسی 2

 ارشدکارشناسی 

دروس اصلی و 

 تخصصی

اصول مدیریت، مدیریت پروژه ، مباحث مالی و آشنایی با  3

 کاروانواع عقود و قوانین کسب

 دروس عمومی کارشناسی

 بازاریابی و فروش، نیازسنجی، اصول و فنون مذاکره 4

 سازي طرحها، تجاري)باطیمهارتهاي ارت(

 دروس عمومی کارشناسی

پذیري و آشنایی با انواع ثبت اختراع و مراحل آن، ریسک 5

 استاندارد

 دروس عمومی کارشناسی

 دروس عمومی کارشناسی اخالق مهندسی 6

   

  هاي مهندسی منتخب انتخاب رشته. 2. 1. 2

 پنجهاي اصلی شامل رشته. شوندی تقسیم می اصلی و فرعۀهاي منتخب به دو دستطور کلی رشته هب

هاي فرعی مهندسی ژي است و رشتهر عمران، شیمی و معدن و متالو، مهندسی برق، مکانیکۀرشت

بسپارشامل مهندسی 
1

هاي اصلی  که از رشتهاست... ، هوافضا، نساجی، صنایع، مهندسی پزشکی و 

هاي مهندسی برق، صلی مهندسی یعنی رشتههاي ا رشته از رشتهسهدر این مقاله . اندمنتخب شده

بررسی انتخاب براي هاي فرعی یعنی مهندسی نفت و نساجی  رشته از رشتهدومکانیک و شیمی و 

  . اندشده

   

  هاي مختلف مهندسیهاي درسی رشته  برنامه. 3. 1. 2

سی برق، هاي کارشناسی و کارشناسی ارشد مهند گرایشهاي دوره تمامهاي آموزشی دربرنامه

   باید درفنّاوري ۀمهندسی مکانیک، مهندسی نفت، مهندسی شیمی و مهندسی نساجی با هدف توسع

 مهندسی بررسی،  بازنگري  و ـ در گروه فنی فنّاوريریزي وزارت علوم، تحقیقات و شوراي عالی برنامه

____________________________________________________________________ 
 

 پلیمر.1
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اسی و  را در مقطع کارشنفنّاوري ۀ وضعیت فعلی دروس مرتبط با توسع5جدول . دشومصوب 

  .دهد رشته مهندسی نشان میپنجکارشناسی ارشد 

  

 ۀ رشت5 در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد فنّاوري ۀوضعیت فعلی دروس مرتبط با توسع:  5جدول 

  مهندسی

 ۀرشت ردیف مقطع کارشناسی ارشد مقطع کارشناسی

 وضعیت فعلی دروس وضعیت فعلی دروس مهندسی

مهندسی  1

 برق

 تدریس در تمام یاقتصاد مهندس

 گرایشها 

  قابلیت اطمینان -

  مدیریت ریزي وبرنامه -

 اقتصاد انرژي -

 در بعضی گرایشها

مهندسی  2

 نفت

بررسی مقدماتی  -

  طرح

 مدیریت صنعتی -

 هر کدام در یک 

  گرایش

  

 مطالعات فنی و اقتصادي -

  نفت 

  

 

  در یک گرایش

 

مهندسی   3

 نساجی

اقتصاد طرح  -

مهندسی، طرح و 

  محاسبه کارخانه

مبانی طراحی  -

  پوشاك

 تولید فنّاوري -

  پوشاك

اصول حسابداري و  -

  یابیهزینه

  اقتصاد مهندسی -

  اصول مدیریت  -

  سازماننظریه -

 براي 2 و 1اقتصاد  - در یک گرایش انتخابی 

  مدیران

  بازاریابی -

  حسابداري و مدیریت مالی -

   راهبرديریزيبرنامه -

  سازماندهی و رهبري  -

  فنّاوريمدیریت انتقال  -

  یدمدیریت تول -

 

در یک انتخابی 

 گرایش  

مهندسی  4

 شیمی

اقتصاد و طرح  -

 مهندسی

مربوط به اصول 

 طراحی کارخانه 

_ _ 

مدیریت و کنترل  -

 پروژه

 دروس ءجز اقتصاد مهندسی -  گرایشهاتمامدر 

تخصصی در 

 بعضی گرایشها

  

5 

  

مهندسی 

 مکانیک

اقتصاد و انرژي در  -

 ایران و جهان

یک درس اختیاري در 

 یک گرایش

در بعضی از  قابلیت اطمینان -

 گرایشها
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   پیشنهادات. 4. 1. 2

  : باشدزیرصورت ه تواند ب کارشناسی میة در دروس دورفنّاوري ۀشده، توسعبا توجه به مطالعات انجام

 ؛آشنایی با اصول و مبانی علمی  

 ؛آشنایی با برخی از کاربردها  

  فنّاوريآشنایی با اصول و مبانی.  

  :  باشدزیر تصورهتواند ب در دروس کارشناسی ارشد میاوريفنّ ۀهمچنین توسع

 ؛توسعه و گسترش علم  

  فنّاوريتبدیل علم به.  

 در مقاطع فنّاوري ۀ که دروس مرتبط با توسعشود پیشنهاد می5 و 4 هايبه جدولتوجه بابنابراین،

مهندسی نفت،  مهندسی برق، مهندسی مکانیک، ۀ رشت5تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد در 

  .مهندسی شیمی و مهندسی نساجی قرار گیرند

در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد، دو درس قابلیت اطمینان و طول عمر و دوام در طراحی 

ها  دروس عمومی این رشتهءتواند جزو اقتصاد مهندسی در دروس اصلی و تخصصی و دروس دیگر می

 . دهدا نشان می این دروس ر7 و 6 هايجدول. قرار گیرند

  

  کارشناسی ارشد هاي کارشناسی یا در دروس اصلی و تخصصی رشتهفنّاوري ۀدروس توسع : 6جدول 

  مهندسیـفنی 

 درس کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته ردیف

 قابلیت اطمینان و طول عمر و دوام در طراحی در مسائل برقی مهندسی برق 1

   طول عمر و دوام در طراحی در مسائل مکانیکیقابلیت اطمینان  و مهندسی مکانیک 2

 اقتصاد مهندسی در طرحهاي مکانیکی

  هاي نفتی قابلیت اطمینان و طول عمر و دوام در طراحی در سامانه مهندسی نفت 3

 هاي نفتی اقتصاد مهندسی در سامانه

  یاییهاي شیمقابلیت اطمینان و طول عمر و دوام در طراحی در سامانه مهندسی شیمی 4

 هاي  شیمیاییاقتصاد مهندسی در سامانه

  قابلیت اطمینان و طول عمر و دوام در طراحی در سامانه هاي نساجی مهندسی نساجی 5

 هاي نساجی اقتصاد مهندسی در سامانه
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  مهندسیـهاي کارشناسی فنی در دروس عمومی رشتهفنّاوري ۀدروس توسع:  7جدول 

 رشته کارشناسی عنوان ردیف

اصول مدیریت، مدیریت پروژه، مباحث مالی و آشنایی با انواع عقود و قوانین  1

 کاروکسب

 هاي مهندسی رشتهتمام

، )مهارتهاي ارتباطی( بازاریابی و فروش، نیاز سنجی، اصول و فنون مذاکره 2

 سازي طرحهاتجاري

 هاي مهندسی رشتهتمام

 هاي مهندسیرشتهتمام  و آشنایی با استانداردپذیري انواع ثبت اختراع و مراحل آن، ریسک 3

 هاي مهندسی رشتهتمام اخالق مهندسی 4

  

  ثرتر صنعت با دانشگاه در آموزش مهندسیؤارتباط م  . 2 .2

خصوص ارتباط مناسب دانشگاه و صنعت مطرح شده به طور کلی دو مدل مختلف آموزش مهندسی در

 علمی است و آموزش صنعتی مختصري در بیشتر ۀرنام آموزشی متشکل از بۀدر مدل اول برنام. است

 زمانی در پایان دوره ۀدر این مدل آموزش صنعتی در یک مرحل. شودموارد در دانشگاهها انجام می

 دانشجویان است و به آنان ا مرتبط بۀکار و حرفوشود که هدف از آن معرفی دنیاي کسبانجام می

در . دنهاي کاربردي معین استفاده کنلمی خود در حیطهشود که چگونه از دانش عنشان داده می

 آموزشی وابسته به مشارکت و دانشگاه و صنعت است و بین آموزش علمی و آموزش ۀ برنام،مدل دوم

 استفاده از فضاهاي کاري ضروري است و مدلدر این . سال تعادل وجود دارد صنعتی در طول یک

موزش مهندسی و صنعت ارتباط نزدیک  آدر ایران بین نظام. رودشمار می ه معینی از آموزش ببخش

از  .هاي آموزش مهندسی با ویژگیهاي مدل اول تطابق داردو تنگاتنگی وجود ندارد و بیشتر برنامه

که است بینی شده عنوان کارآموزي پیش کارشناسی مهندسی دروسی اجباري بهة در دورپیشسالیان 

   در ترم تابستاناً واحد عمدتهر مرحله یکو  دو مرحله از سال سوم به بعد دانشجویان در

 دفاتر ارتباط 1361 براي ایجاد ارتباط صنعت و دانشگاه از اواخر سال ،از طرف دیگر .گذرانندمی

ها و  هزینهبرخالفاما . )1387یعقوبی، (اندازي شدصنعت و دانشگاه در صنایع و دانشگاههاي کشور راه

 مهمترین مسائل و مشکالت براي برقراري .ثمري ایجاد نشده استتباط مثمرگرفته، ارتالشهاي صورت

 :ند ازاثر عبارتؤاین ارتباط م

  

  صنعت. الف

 ؛تمایل صنعت به تداوم و حفظ وضعیت موجود  

 ؛ساختار سنتی و دولتی صنعت در کشور 

 ؛نگريمدت اقتصادي و نداشتن آیندهتوجه صنایع به منافع کوتاه  



  نژاد و ناهید شیخان                                                                                       فیروز بختیاري

 

33

 جاي استفاده از نتایج پژوهشهاي داخل هاي کشورهاي دیگر بهد از تجربهحاز بیشةاستفاد

  ؛کشور

 ؛مدیران و کارشناساندر نفس به اعتمادنداشتن  

 صنعت با دانشگاهۀنیافارتباط ضعیف و سازمان .  

  

  نظام آموزش مهندسی . ب

  یی گرامدرك ها درتشویق خانواده؛ گرا بودن آموزش در کشورو مدركنبودن هدفمند

  ؛فروشی و رقابت کاذبدلیل فخر هب

 بیۀتوسع ؛دلیل تقاضاهاي کاذبعالی به ی آموزشرویه کم  

 ؛جاي پرورش خالقیت و نوآوري در آنهاات دانشجویان بهیافزایش حفظ کید برأت  

  ورزفنضعف در ایجاد هرم سطوح مختلف از عالم و دانشمند تا مهندس و
1
 ؛

 اي و نیازهاي جامعهائل کاربردي و حرفهتربیت مهندسان بدون توجه به مس.  

  .دشو پیشنهاد میزیرلذا براي تقویت این ارتباط صنعت با دانشگاه در نظام آموزش مهندسی موارد 

  

   بازدید. 1. 2. 2

   در حین تحصیل،علمی دانشگاه هیئتيهاي بازدید از مراکز صنعتی با همراهی اعضاتدارك برنامه

زیر تواند با اقدامات صنعت نیز می . دانشجویان داشته باشدۀاوران دیدگاه فنّتواند اثر بسزایی درمی

  :ثمرتر باشدمثمر

 ؛هاي کارآموزي و کارورزي امکانات و همکاري مناسب در برگزاري دورهۀارائ  

 ؛فراهم کردن زمینه براي بازدید دانشجویان از مراکز صنعتی  

 ها ونامهعلمی براي انجام دادن پایانئت هیيدادن اطالعات واقعی به دانشجویان و اعضا  

  .هاي تحقیقاتیپروژه

  

 ) co-opطرح(هاي همکاري مشترك با صنعت  برگزاري دوره. 2. 2. 2
2 

  

 یکی از انتخابها براي اخذ مدرك ، که بیشتر در دانشگاههاي آمریکا و کانادا رواج دارد،این طرح

ریزي شده اي برنامهگونه هاین طرح ب .گیردمیبرررا د دانشجویان% 20کمتر از  است و کارشناسی

____________________________________________________________________ 
 

  »تکنسین«فرهنگستان براي واژة  معادل مصوب. 1

2 . co-operative education 
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وقت در صنعت به کار و کسب صورت تمام هاست که دانشجو پنج ترم از تحصیالت خود را باید ب

 کارياین ترمها به ترمِ. تجربه بپردازد
1

اساس رشته و چینش دروس، در طول پنج  ند و برا معروف

دانشجو دستمزد مناسبی  ازاي کارکردهمواره به. اندپخش شدهکارشناسی سال تحصیل دانشجوي 

مراحل جذب دانشجویان در . شودمد و نوع کار از سوي کارفرمایان پرداخت میآبسته به سطح، در

نیازشان  که مورد،ین صورت است که ابتدا مرکز صنعتی و شرکتهاي درگیر طرح، شرح مشاغلی راه اطرح ب

 از معموالً(نیاز، وظایف، مسئولیتها و حقوق و مزایا به دانشگاه هاي موردهمراه جزئیات سطح مهارته ب.است

شده را به  مستقر در دانشگاه، مشاغل تعریفco-opسپس ستاد . ندکناعالم می) رایانامه یا گاهطریق وب

 .کندعالقه راهنمایی میرساند و آنان را در انتخاب مشاغل مورداطالع دانشجویان می

به شرایط فعلی صنایع کشور از طرفی و از طرف دیگر تعداد زیاد توجهدر ایران بااگر این طرح 

  . مفید خواهد بود،بتواند براي تعداد محدودي از دانشجویان اجرا شود  مهندسیـدانشجویان فنی 

  

   پیشنهادۀ و ارائبنديجمع .3

توجه ویژه به نوآوري  ري،پذی رقابتۀیکی از عوامل مهم رشد اقتصادي و افزایش توان کشورها در عرص

 اقتصادي بوده و ۀترین عناصر جریان توسع اساسیفنّاوريتردیدي نیست که دانش و . است فنّاوريو 

 .نندککشورهاي موفق و پیشرو آنهایی هستند که بتوانند نوآوریهاي علمی و فنی را به ثروت تبدیل 

ند با تولید محصوالت کشتاب، همواره تالش رمنظور همگام شدن با جریان این رشد پایران نیز باید به

 و فنّاوريبا پیشرفت علم و . ندک اقتصادي کشور را تسریع ۀ، توسعفنّاوري صنعتی مبتنی بر علم و

شدن آموزش مهندسی، ضرورت بازنگري مستمر اهداف، ساختارها و روشهاي نوین نظام جهانی

. شوداحساس می پیشازوالت جهانی بیش تحدر راستايآموزش مهندسی متناسب با نیازهاي کشور 

سازي آموزشی باید جاي تجاريسازي علم و تولیدات علمی بههاي فعلی دانشگاهها، تجاريدر برنامه

 ۀبه پیشنهادات فرهنگستان علوم براي توسعتوجهنظر قرار گیرد و از راههاي رسیدن به این هدف، بامد

 اجتماعی و فرهنگی یکی ، اقتصاديۀ ششم توسعۀ در برنام و بازنگري آموزشهاي دانشگاهیفنّاوري

ثرتر بین ؤ و دیگري ارتباط ماست و کارآفرینی فنّاوريسازي علم و افزودن درسهاي مرتبط با تجاري

  :بررسی قرار گرفته است موردزیرلذا در این مقاله موارد . صنعت و دانشگاه در آموزش مهندسی است

 کارشناسی و کارشناسی ارشد ۀ رشتپنجه و در شد مطالعهفنّاوري ۀدروس مرتبط با توسع ـ الف

مرتبط با هر رشته (صورت دروس تخصصی و اصلی هب) برق، مکانیک، نفت، شیمی و نساجی( مهندسی

  .گنجانده شودها  درسی این دورهۀکه باید در برناماست و نیز دروس عمومی ارائه شده ) تحصیلی

____________________________________________________________________ 
 

1. work term 
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  :ند ازادروس اصلی و تخصصی عبارت

 ِ؛عمال اصول اقتصاديقابلیت اطمینان، طول عمر و دوام در طراحی و ا  

 اقتصاد مهندسی. 

 :ند ازا عمومی عبارتدروس

 ؛کار وه، مباحث مالی و آشنایی با انواع عقود و قوانین کسبژاصول مدیریت، مدیریت پرو 

 سازي ، تجاري)مهارتهاي ارتباطی( سنجی، اصول و فنون مذاکرهبازاریابی و فروش، نیاز

 ؛طرحها

 ؛پذیري و آشنایی با استانداردانواع ثبت اختراع و مراحل آن، ریسک 

 اخالق مهندسی. 

ثرتر صنعت با دانشگاه در آموزش مهندسی در ایران بررسی و به مسائل و مشکالت آن ؤ ارتباط م ـ ب

 co-opنیز طرح و   از مراکز صنعتیافزایش این ارتباط طرحهایی مثل بازدیدبراي د و وپرداخته ش

 مهارتهاي ۀ و سبب توسعددهمید که ارتباط دانشجویان مهندسی را با صنعت افزایش شوپیشنهاد می

 .دشو میهاآن

 بازبینی دروس مهندسی مرتبط با فنّاوري  برايوزارت علوم، تحقیقات و فنّاوري ضروري است 

 و شاغالن فعلی آموختگاندانش خبره،  مهندسانان،ادتسنجی از اسبا نظر  وکندمطالعه اساسی آغاز 

 بازبینی اساسی به براي آن را ۀ و نتیجکلید بزندمهندسی، بررسی جامع دروس را  ـ هاي فنیرشته

  .اورتري براي کشور تربیت شوند تا مهندسان فنّ؛ربط ارجاع دهندنهادها و سازمانهاي ذي

  

  مراجع 

نشریه  .اختتامیه ششمین جشنواره فکر برتر. نی بر نوآوري هستند دانشگاههاي نسل چهارم مبت.)1392(، وحید حمديا

  .4، )3762 (14 .گیالن امروز

اولین کنفرانس . هاي مهندسی براي توسعه فنّاوريبازبینی برنامه درسی رشته. )1394(نژاد، فیروز، شیخان، ناهیدبختیاري

  .1-10، 1394 آبان ماه 19-21ز،  دانشگاه شیرا.بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی

 .1393 . دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران.درس مهارتها و قوانین کسب و کار . جزوه کالسی.)1393(حسینی، سیداحمد 

  www.ofoghfarda.persianblog.ir .1394، خرداد 16: بازیابی در تاریخ. 1-41

 www.msrt.ir/fa/prog.  1394 خرداد 16: بازیابی در تاریخ، ت و فنّاوريعالی وزارت علوم، تحقیقاریزي آموزششوراي برنامه 

 .نقش شناسایی شاخصهاي ارزیابی فنّاوري در توسعه آموزشهاي مهندسی. )1393(شیخان، ناهید، بختیاري نژاد، فیروز  

 .25-38، )63(16 .فصلنامه آموزش مهندسی ایران

 .83-97، 46 . ش.12.  س.فصلنامه آموزش مهندسی ایران .ارکان اخالق مهندسی. )1389(ظهور، حسن، خلج، محمد  

  .1394 فروردین 23: بازیابی در تاریخ .9-1 . ششم توسعهۀسیاستهاي علوم و فنّاوري در برنام. )1394(فرهنگستان علوم  
http:// paydary melli-ir/fa/print/13110  
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الزامات آموزش مهندسی با توجه به نیازهاي صنعت در کشور  .)1390(حمود، دوامی، پرویزنژاد، حسین، یعقوبی، ممطهري

  22-39، )52(13 . آموزش مهندسی ایرانفصلنامه .»ایران

  .41-65، )52(13 .فصلنامه آموزش مهندسی ایران .21 بازنگري آموزش مهندسی براي قرن .)1390(معماریان، حسین

 .23-39 . صصو  1-8 .صص. شبکه تحلیلگران. راهکارهاي ارتباط صنعت با دانشگاه و وانعم بررسی .)1387( علی ،یعقوبی
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