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  هاي آموزش مهندسي بازنگري برنامه

  

   1حسين معماريان 

  

اي،  هاي جهان بازنگريهاي گستردهفتن قرن بيستم و آغاز هزاره جديد بسياري از كشورهمزمان با پايان يا :�����

س آن أر ر سازمانهاي جهاني و د،در همين زمينه. اندتبع آن آموزش مهندسي، داشته عالي و بهخصوص در زمينه آموزشبه

عالي اي در زمينه بازنگري وضعيت آموزش المللي، اقدامات گستردهاي ملي و بين همراه انجمنهاي علمي و حرفهيونسكو، به

پيشرفتهاي دنياي مدرن و  ين ترتيب بود كه آموزش مهندسي براي همگامي بادب. اندي براي آينده داشتهيه راهكارهائو ارا

اين بازنگريها از الگوي كم و بيش يكنواختي پيروي كرده و بر اين پايه استوار است . ل شدتربيت مهندساني شايسته متحو

آموخته مهندسي  اي انجام شود كه توليدات برنامه حداقل دستاوردهاي تعيين شده براي يك دانش گونه كه بازنگري بايد به

بازنگريهاي . گيرد متمركز صورت مي متمركز و نا صورتدو  هاي آموزش مهندسي به  بازنگري برنامه،امروزه. نندكرا كسب 

 اين در ؛دگير ل كالن آموزش مهندسي مورد توجه قرار ميئمسادر آن   و معموالًشودميصورت مقطعي انجام  متمركز به

  برنامه ازيمي و بر ارتقايد، فرايندي دادهنسسات آموزشي انجام ميؤ ممتمركز كه معموالًناحالي است كه بازنگريهاي 

ريزي آموزش مهندسي و بازنگري ايران كليه فعاليتهاي مربوط به برنامهكشور در . طريق ارزيابي دروني آن متمركز است

با گذشت بيش از يك دهه از آخرين دور بازنگري . گرفته است صورت متمركز صورت مي آن در چند دهه گذشته به

در اين مقاله ضمن مرور . گرفته است ها در دستور كار قراربرنامههاي آموزش مهندسي كشور، بار ديگر بازنگري اين برنامه

  .هاي آموزش مهندسي كشور عرضه شده است  الگويي براي ارزيابي برنامه،ار بازنگري در جهانكساز
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    مقدمه .�

هاي مختلف فعاليتهاي آموزشي   زمينه درطليعه هزاره سوم ميالدي بسياري از كشورهاي جهاندر 

در همين زمان . نندكجديد آماده  يك عصر  چه بهتر خود را براي ورود به دند تا هركربازنگري 

هاي  ي را براي بازنگري برنامهياهنيز پيشنهاد) همچون يونسكو(المللي  ا، نهادها و سازمانهاي بينهانجمن

 اصل مورد توافق در تقريباً]. 2، 1[كارگيري روشهاي نوين تضمين كيفيت عرضه داشتند آموزشي و به

 و تمركز آن بر) كند آنچه دانشگاه عرضه مي(همة اين بررسيها برداشتن تمركز از وروديهاي آموزش 

ين منظور، حداقل دستاوردهاي مورد انتظار دب. ستبوده ا) اند آنچه دانشجويان كسب كرده(خروجيها  

 دستاوردهاي پاية آموزش مهندسي در بارهتوافق . ه استشدآموختة مهندسي تعيين  از يك دانش

تضمبن كيفيت آنها در سطح  ها والگوي يكنواخت بازنگري برنامه زمينة الزم را براي دستيابي به

   .المللي فراهم كرده است بين

هاي آموزش مهندسي به دو صورت متمركز و  كشورهاي پيشرفته بازنگري برنامه در ،امروزه

گيريهاي  ريزيهاي متمركز اغلب بر تعيين سمت برنامهدر . گيرد متمركز و دايمي صورت مينامقطعي و 

در دهه گذشته بازنگريهاي متمركز و مقطعي مهمي در آموزش . دشوميكيد أكالن آموزش مهندسي ت

هاي آموزش  توان بازنگري مالكهاي ارزشيابي برنامه  مي،از آن ميان. رفته استمهندسي صورت گ

سسه ؤ توسط مEC2000ه سند مهم ئكيد بر ارزشيابي دستاورد محور را نام برد كه به اراأمهندسي با ت

مراكز رعت س بهرا اين نگرش تازه ]. 3[ شد  منجر)ابت(هاي آموزش مهندسي آمريكا  ارزشيابي برنامه

نمونة ديگر، بازنگري و همگرا كردن فرايند آموزش در . ندكارگرفت شي ديگر كشورها نيز بهآموز

 مقطعي مهم ديگر در  بازنگري]. 5 و 4[فرايند بولونيا معروف شده است  كشورهاي اروپايي است كه به

 اين.  و گروهي از دانشگاهها انجام شده استMIT دانشگاه از سويسالهاي ابتدايي قرن حاضر 

 معروف شده، با هدف تربيت دانش آموختگاني متناسب با نياز امروز و فرداي CDIOبازنگري، كه به 

 ].6[صنعت صورت گرفته است

بررسيهاي كالن آموزش   ريزيها و بازنگريهاي متمركز و مقطعي معطوف به در حالي كه برنامه

گيرد،  ت آموزشي صورت ميسساؤ خود مدر متمركز، كه معموالًناريزيهاي مهندسي است، برنامه

در كشور ما . د نظر داردي مداوم كيفيت برنامه آموزشي را م و بازنگري و ارتقااستمي يفرايندي دا

در هر دو سطح  در سالهاي بعد از انقالب، ويژه  هاي آموزش مهندسي، به ريزي و بازنگري برنامهبرنامه

هاي مصوب  آموزش مهندسي مجريان برنامهصورت متمركز صورت گرفته است و مراكز  بهكالن و خرد 

هاي آموزش متمركز برنامهنادنبال تشريح الگوي بازنگري و ارزيابي متمركز و  در اين مقاله به. اندبوده

ي براي ياههاي آموزش مهندسي در كشور بررسي و پيشنهادمهندسي در جهان، نحوة بازنگري برنامه

  .ه شده استئ جهان اراهمسويي هر چه بيشتر آن با روند غالب در
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  ايران بازنگري در .	

تا سال . د سابقه كمي دار،بسياري از ديگر كشورهاي جهان   ايران، نسبت به كشورآموزش مدرن در

 سال و از عمر 164 يعني دارالفنون ؛ترين مركز آموزش مهندسي ايران  شمسي از عمر قديمي1391

در اين مدت از دارالفنون جز . گذرد سال مي78ان  يعني دانشگاه تهر؛ترين دانشگاه جامع كشور قديمي

عالي ايران نيز در طي اين سالها فراز و نشيبهاي بسياري را پشت سر م آموزشنظانامي باقي نمانده و 

  .گذارده است

هاي آموزش مهندسي كم بود،   از انقالب، كه تعداد مراكز و تنوع برنامهپيشهاي در دهه

 و دادندمي انجام اغلب گروههاي آموزشي دانشگاه تهران  راهاي درسي امهريزي و بازنگري برنبرنامه

دليل دانشگاههاي كشور به 1359در سال  .كردند مراكز آموزشي ديگر كم و بيش از آن الگوبرداري مي

در اين فاصله ستاد و شوراي .  ادامه يافت1362اين تعطيلي تا سال . انقالب فرهنگي تعطيل شدند

  ].7[شدسيس أي تانقالب فرهنگ

هاي  بعد از انقالب فرهنگي، آموزش متمركز در اولويت قرار گرفت و همراه با آن بازنگري برنامه

 دانشگاه و در مواردي نمايندگاني از انادت گروههايي متشكل از اس،ين منظوردب. آموزشي آغاز شد

 كلي به صورتمتعدد هاي آموزشي طي جلسات  صنعت در ستاد انقالب فرهنگي شكل گرفت و برنامه

هاي آموزشي  طور ناخواسته مدافع دروس و برنامه ها اغلب بههاعضاي اين گرو. بازبيني شدند

سرفصلهاي دروس انتخابي نيز از . كشورهايي بودند كه در آنها مدارج عاليه تحصيل را گذرانده بودند

جلسه و در مواردي نيز از المللي در آن زمينه يا كتاب يكي از اعضاي يكي از كتابهاي عمده بين

اين نوع بازنگري گرچه از عناصر . شد سرفصلهاي درس يكي از دانشگاههاي معتبر خارجي انتخاب مي

را  اغلب انسجام كافي زيرداليل   ولي به،ويژه در انتخاب دروس، برخوردار بود ، بهچشمگيريقوت 

  : نداشت

 وضعيت و خصوص مناسب در  بررسيهاي پژوهشيانجام نشدن فرصت و م بودندليل ك به •

 و هاهگيريها اغلب حاصل تجربسازكار آموزش برنامه مورد نظر در ايران و جهان، تصميم

  .صاحبنظران حاضر در جلسات بوده استهاي پيشنهاد

هايي بودند كه در كشورهاي پيشرفته معمول مشابه نمونه طور به مصوب درسهاي محتواي چهگر •

اي منسجم بين درسهاي مختلف و با هدفهاي اغلب رابطهند، با اين حال دشعرضه مي

  .آموزشي برنامه وجود نداشته است

تقويت  نسبت كمتري به ده و كوشش بهشهاي تهيه شده توجه زيادي به دانش افزايي برنامهدر  •

 . استشده مهارتها و نگرشهاي دانشجويان مهندسي معطوف 
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ده و به وجوه ديگر فرايند شتهيه سرفصلها تمركز طور عمده بر برنامه درسي و   بهبازنگريهادر  •

 .آموزش كمتر توجه شده است

، برنامه آموزشي جديد و يكنواختي براي دوره 1362 دانشگاهها، در سال ييبازگشاپس از 

ها به چهار  دروس اين برنامه. شدهاي مختلف ارائه  چهارساله مهندسي رشته) ليسانس(كارشناسي 

ريزي در عالي برنامه شوراي1365در سال . شدند  و تخصصي تقسيم ميبخش عمومي، پايه، اصلي

برنامه آموزشي مصوب دهه . دشهاي مصوب قبلي بازنگري سيس و برنامهأعالي توزارت علوم و آموزش

هاي هاي آموزشي متنوع و جديدي در زمينه  و در كنار آن برنامه كردشصت با گذشت زمان تغيير

 ]. 7[اجرا شد مختلف مهندسي طراحي و 

يكي از . وري تغيير نام داداوزارت علوم، تحقيقات و فن  عالي به وزارت علوم و آموزش1379در سال 

در واقع، . دانشگاهها بود  اهداف اعالم شده اين وزارتخانه جديد تفويض بخشي از اختيارات آموزشي به

ي آموزشي را، كه در بسياري از  بوده است تا نوعي خودگردان دنبال آن  اين وزارتخانه جديد به

به . رو بوده استهبعالي با مخالفتهايي نيز رو عدم تمركز در آموزش.كشورهاي جهان رايج است، بپذيرد

مراكز آموزشي گرچه روشي   هاي آموزشي به  برنامهيريزي و ارتقا عقيده اين گروه تفويض اختيار برنامه

 براي. همراه داشته باشد  كن است مشكالتي را نيز بهپسنديده و رايج در سطح جهان است، ولي مم

تدريج باعث  متمركز در صورتي كه از الگوي واحدي تبعيت نكنند، ممكن است بهنا بازنگريهاي ،مثال

اي همشكل ديگر احتمال بازنگري. ارزي يك برنامه آموزشي در دانشگاههاي مختلف بشودكاهش هم

 .مراكز آموزشي نوپا و با تجربه آموزشي محدود انجام شود از سوياي است كه ممكن است ناپخته

هاي آموزش مهندسي كشور بار ديگر در دستور كار قرار  ر بازنگري برنامهيدر يكي دو سال اخ

گرفته در مواردي با بازنگريهاي صورت. دانشگاهها ابالغ شد  گرفته بهگرفت و نتايج بررسيهاي صورت

شد، تا حدي كه گروه مهندسي فرهنگستان علوم  روه علمي روبهيئتاعضاي مخالفتهايي از سوي 

  ].8[تهيه كنندهاي آموزش مهندسي   بازنگري برنامهخصوصاي در  بيانيهكرد تا مور أاي را م كميته

 نيز همايش ملي تحول و بازنگري در آموزش فني و مهندسي، كه از 1391در روز ششم تير ماه 

صنعتي وم، تحقيقات و فناوري ترتيب داده شده بود، در دانشگاه طرف گروه فني و مهندسي وزارت عل

هاي مختلف  يي چند صد نفر از اعضاي هيئت علمي رشتهدر اين گردهما. كبير برگزار شدامير

 وجوه مختلف بازنگري  در بارهشركت داشتند ورتاسر كشور و نمايندگاني از صنعت مهندسي از س

هاي در نظر گرفته شده  محور. گو شدوگفتاسي ارشد مهندسي هاي آموزش كارشناسي و كارشنبرنامه

هاي تحصيالت تكميلي،  ي و كيفي برنامه بررسي كم:براي بحث در اين همايش عبارت بودند از

استخراج شاخصهاي مناسب براي تدوين الگوي بازنگري، افزايش وزن تحقيقات در آموزشهاي  

هاي آموزشي  روز رساني برنامه يالت تكميلي، بازنگري و بههاي تحص مهندسي، ايجاد انعطاف در برنامه

 .راي رفع نيازهاي صنعتبو پژوهشي 
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 در جهان بازنگري .

 :شود متمركز انجام مينادو صورت متمركز و   هاي آموزش مهندسي به  در جهان بازنگري برنامه،امروزه

اين . دشوميكيد أمهندسي تگيريهاي كالن آموزش  ريزيهاي متمركز اغلب بر تعيين سمت برنامهدر 

ه يك ئ گروهي مشخص و در مدت زماني محدود انجام و به ارااز سوي با هدفي خاص، بازنگريها معموالً

بازنگريهاي متمركز مهمي در طليعه قرن حاضر در كشورهاي مختلف . شود گزارش نهايي منجر مي

ها و برخي يه اين بازنگرطور خالصه هدف، روش و نتيج در ادامه به. جهان صورت گرفته است

  .ئه شده استرااكوششهاي ديگر در اين زمينه 

 )EC2000 (2000 ي مهندسي مالكها. 1. 3

 و با توجه به تغيير در نيازهاي جامعه و رنداي دانشگاهي در كشورهاي پيشرفته حالتي پويا داهآموزش

هاي آموزش مهندسي  ي برنامهبازنگر. گيرند مي آموختگان مهندسي، مورد بازنگري قرارصنعت به دانش

انجام اي   انجمنهاي حرفهاًعمدترا رزيابي نتايج آن اسسات آموزشي و ؤ خود مرادر كشورهاي غربي 

هاي آموزشي را بازنگري   كه برنامه دولتياي آمريكا سازمان يا وزارتخانهكشور  مثال، در رايب. دهندمي

مركز اصلي . دهدانجام مي بخش خصوصي ران امر  و ايردييد كند وجود نداأو آنها را ارزيابي و ت

اي   است كه اتحاديه�)ابت(ارزيابي آموزش مهندسي در آمريكا شوراي ارزيابي مهندسي و فناوري 

  ].3[اي مهندسي و فناوري است   انجمن حرفه31متشكل از 

ي برنامه آموزشي، كيد ابت و ديگر مراكز ارزشيابي در جهان بر امكانات و تواناييهاأبراي چند دهه ت  

 ميالدي 90از ابتداي دهه . مثل محتواي برنامه درسي و تركيب و كيفيت اعضاي هيئت علمي، بود

را مانعي در برابر بروز خالقيت و نوآوري  حدي كه برخي آن انتقادات زيادي به اين نگرش وارد شد، تا

 1997بررسي، ابت در سال دنبال بحثهاي مفصل، و پس از حدود يك دهه   به. در آموزش دانستند

اين مالكها تمركز را از . مالكهاي جديدي را براي بازنگري و ارزشيابي آموزش مهندسي عرضه كرد

 دانشجويان چه فرا(به خروجيها و دستاوردها ) شودچه و چگونه آموزش داده مي(وروديهاي آموزش 

القيتها و بهبود مداوم برنامه، هدف نگرش جديد ايجاد محيطي براي بروز خ. معطوف كرد) اندگرفته

بندي  جاي درجه  ابت به،امروزه.  بوده است،خاص استاندارد يك از پيروي به ها برنامه كردن مجبور جاي به

آموختگان آنها ند كه آيا دانشك هاي آموزشي آنها را بررسي و مشخص مي مراكز آموزشي، برنامه

اي قابل  اند؟ آيا موسسة آموزشي مورد بررسي برنامهردهحداقل مهارتها و دانشهاي مورد نياز را كسب ك

     ؟]3[م خود داردول براي بهبود كيفيت و پيشبرد دايقب
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EC2000 يا 2000  مهندسيمالكهاي  مالكهاي تازه، كه به  
 از سويسرعت  معروف شده است، به 1

مي و يك مالك در نگرش جديد هشت مالك عمو. كارگرفته شد بسياري از كشورهاي ديگر نيز به

هشت . اختصاصي براي بازنگري و ارزشيابي يك برنامه آموزش مهندسي در نظر گرفته شده است

 برنامه .5 ؛ مداوم كيفيتي ارتقا.4 ؛ها  دستاورد.3 ؛ هدفها.2 ؛ دانشجويان.1 :ند ازا عمومي عبارت مالك

 سوم يعني مالك ؛ترين مالك مهم ،از اين ميان]. 3[ پشتيبانيها.8 ؛ امكانات.7 ؛ آموزشگران.6 ؛درسي

يازده  ،ين منظوربد. آموختگان آن اختصاص يافته است دستاوردهاي برنامه يا شايستگيهاي دانش  به

  :دستاورد پايه زير در نظر گرفته شده است

  ؛كارگيري دانشهاي رياضي، علوم و مهندسي توانايي به: دانش مهندسي •

  ؛ها  تحليل و تفسير داده،ي آزمايشها و همچنينتوانايي طراحي و اجرا: بررسيهاي مهندسي •

نظر  با در  رفع نيازها براييا فرايند توانايي طراحي يك سيستم، وسيله: طراحي مهندسي •

  ؛محدوديتهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، اخالقي، تندرستي و ايمني بينانه گرفتن واقع

  ؛ چندگانه در گروههاي داراي عملكردهايكردنكار  توانايي: كارگروهي •

 ؛ل مهندسيئتوانايي شناسايي، ساماندهي و حل مسا: تحليل مهندس •

 اي و اخالقي؛ توانايي درك مسئوليتهاي حرفه: اي مسئوليتهاي حرفه •

 ؛ثرؤارتباط مبرقراري توانايي : ارتباطات مهندسي •

  جهاني، حلهاي مهندسي در قالبثير راهأ درك تبرايكسب آموزشهاي الزم : مهندسي و جامعه •

 ؛زيست محيطي و اجتماعي  اقتصادي،

 ؛اي درك ضرورت كسب مداوم آموزش در طول كار حرفه: يادگيري مداوم •

 ؛ل معاصرئآگاهي از مسا •

 ضروري براي  وتوانايي استفاده از فناوريها، مهارتها و ابزارهاي مدرن: كار با ابزارهاي مدرن •

  .فعاليتهاي مهندسي

و دستاوردها و موارد احتمالي ديگري كه با توجه به شرايط خود دانشگاهها، با توجه به اين مالكها   

را  نان از كسب حداقل شرايط آنيهاي آموزشي خود بازنگري و براي اطم برنامهدر افزايند،  به آن مي

خالصه اينكه در آمريكاي شمالي و گروه كثيري از كشورها، كه از . كنندبراي ارزيابي به ابت عرضه مي

كنند، بازنگري برنامه در قالب مالكهاي در نظر گرفته شده  پيروي مي2000 مهندسي الگوي مالكهاي

 مداوم كيفيت برنامه صورت ي مشخص شده و اطمينان از ارتقايو براي دستيابي به دستاوردها

  . گيرد مي
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  فرايند بولونيا. 2. 3

 زيادي برخوردار بوده هاي دور از تنوع عالي در كشورهاي مختلف اروپايي از گذشتهساختار آموزش

فعاليتهاي   ها، حجم واحدهاي درسي، نحوة ارزشگذاري و نمره دادن به گوناگوني طول دوره. است

عالي اين سسات آموزشؤدانشجويان و بسياري موارد ديگر، موانعي بزرگ در راه همگرايي بين م

دنبال تشكيل اتحاديه اروپا و  به.  در بين آنها بوده استتادانكشورها و افزايش تحرك دانشجويان و اس

عالي اين اصالحات در آموزش شدن آغاز همكاريهاي سياسي و اقتصادي بين اين كشورها، انجام

  . گرفت تر كردن آموزشهاي عرضه شده در دستوركار قرار منظور همگرايي بيشتر و رقابتي كشورها، به

. ايي بولونيا با هم مالقات كردند كشور اروپايي در شهر ايتالي29 اي آموزشر وز1999در سال   

عالي ايجاد حوزة آموزشا عالي اروپا، بي ايجاد اصالحات و هماهنگي در آموزشايهم اين گرداز هدف 

نام فرايند  از اهداف مهم آنچه بعدها به. مبناي استقالل و خودمختاري آكادميك بود  بر�اروپايي

عالي كشورهاي مختلف   بود، كه در آن آموزشمي شفاف و هماهنگنظا معروف شد، ايجاد �بولونيا

اي يكنواخت كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري  اروپايي از يك ساختار سه سطحي يا سه چرخه

عالي و پژوهش در اروپا هدف فرايند بولونيا كسب اطمينان از اين امر است كه آموزش. برخوردار باشند

  . عي و پيشرفتهاي علمي دنياي امروز باشدطور كامل پاسخگوي تغييرات اجتما بتواند به

. آن ملحق شدند  تدريج به  ديگر كشورهاي اروپايي به وكار كرد  عضو آغاز به29فرايند بولونيا با   

امضا كنندگان اين پيمان، ]. 4[ كشور بوده است 47 ميالدي 2010تعداد اعضاي اين فرايند در سال 

  :ش عالي در اروپا، اقدامات زير را ضروري تشخيص دادندكردن آموزبراي همگرايي بيشتر و رقابتي

 دار دهي متفاوتي برخور مهاي نمرهنظاكشورهاي مختلف اروپايي از : دهياصالح نظام نمره •

ين منظور، تصميم گرفته دب. ساخت رو ميهدانشگاهي را با مشكل روبند كه مقايسة نمرات بود

تركردن  ه يكنواخت نمرات و ساده شفافيت در ارائبراي ايجاد در كليه كشورهاي اروپايي، تاشد 

اي، عالوه بر دانشنامه ملي يك دانشنامه  شناسايي متقابل شايستگيهاي دانشگاهي و حرفه

  ؛استاندارد دوم نيز به دانش آموختگان داده شود

 ه مدارك برقرارنظام هماهنگ ارائبراي رفع مشكل تنوع مدارك دانشگاهي نيز : مداركتنوع  •

برنامه آموزشي ارائه در اينجا، چرخه براي يك .  است�م متشكل از سه چرخهاين نظا .شد 

استفاده از واژة چرخه براي جلوگيري از تفسيرهاي . گرفته شده است كار مدرك به  منتهي به

هايي مثل ليسانس و فوق ليسانس در كشورهاي مختلف  كاربرد متنوع واژه نادرست ناشي از 
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  ورود به. كشد درازا مي   سال به3اقل  حد )كارشناسيدوره (چرخه اول  .اروپايي بوده است

تواند  كارشناسي ارشد مي. مستلزم تكميل چرخة اول است) كارشناسي ارشددوره (چرخة دوم 

   ؛منتهي شود) دورة دكتري(چرخة سوم   به

تقال  براي رفع مشكالت ناشي از ناهماهنگي انتقال واحدهاي درسي، ان:ها انتقال واحد •

اين روش .  برقرار شد�)ECTS (م انتقال و انباشت واحد اروپانظا ايجاديا واحدهاي دانشگاهي 

 هاي آموزشي و تسهيل تحرك دانشجويان و دسترسي آنها به منظامنظور هماهنگي   به

 ،اين روش در واقع. ه شده استئها، ارا  انتقال واحدافرصتهاي تحصيلي و كارآموزيها، ب 

عالي در سرتاسر براي مقايسة آموزشهاي كسب شده و عملكرد دانشجويان آموزشاستانداردي 

  ؛اروپاست

تحصيل و كارآموزي در نقاط مختلف اروپا و    دسترسي آسان دانشجويان به:تحركايجاد  •

رفتن ، پژوهشگران و مديريت دانشگاه، با در نظر گانادت توسط اسهاشناسايي دستاوردهاي آن

 شد؛ سهيل تمهيداتي تشويق و ت

كها و روشهاي قابل مقايسه براي اطمينان از كيفيت مشابه در   توسعه مال:كيفيتاز اطمينان  •

ديگر كشورها   گسترش اين مالكها و روشها بهمنظوربهم تحصيلي اروپا و كوشش نظاتمام 

 ؛مسئله مهم ديگري بود كه مورد توجه قرار گرفت

 عالي، امضا كنندگان پيمان اروپايي آموزشسمت يك بعد  حركت بهخصوصدر : بعد اروپايي •

هاي تحصيلي، آموزشها و  برنامهدر  هماهنگي باعالي خود، هاي آموزشتا در نظام مصمم شدند

 ].5 و 1 [ همگرايي ايجاد كنند،پژوهشها

عالي مدرك مهندسي در حوزة آموزش  هاي منتهي به ارزشيابي برنامه مشترك چارچوب توسعة براي

م، ارزشيابي مستلزم ارزيابي نظادر اين . دش تهيه �هاي مهندسي اروپا كار ارزشيابي برنامه، ساز�اروپا

 چارچوب  در باره استانداردها. ييد شده استأادواري برنامه آموزش مهندسي برحسب استانداردهاي ت

 ولي نحوة دهد، دانشجويان توضيح ميمورد نياز  يعني تواناييها و شايستگيهاي ؛ها دستاوردهاي برنامه

هاي خود را بازنگري  توانند آزادانه برنامه عالي ميسسات آموزشؤم. كند را بيان نمي آن  رسيدن به

آن اعالم   كار بندند يا شرايط خاصي را براي ورود به  و خالقيتهايي را در آن بهدهند  سامان آن را ،كنند

 ]. 4[نند كاين شرط كه دستاوردهاي مورد نظر را اقناع    بهفقطكنند، 
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 هاي آموزشي با توجه به  نيز، همانند ديگر نقاط جهان، بارنگري و ارزشيابي برنامهاروپادر   

نظر گرفته شده براي  شش دستاورد در. گيرد دستاوردهاي كسب شده توسط دانشجوان صورت مي 

  ]:5 و 4 [ند ازاهاي آموزش مهندسي عبارت  برنامه ارزشيابي

بنايي از دانش و فهم از علوم، رياضيات و مباني مهندسي براي اقناع داشتن زير : دانش و فهم •

   ؛ستا  ديگر دستاوردهاي برنامه ضروري

ل مهندسي متناسب با سطح دانش و فهم ئآموختگان بايد بتوانند مسا دانش: تحليل مهندسي •

   ؛نندكخود را حل 

سب با سطح دانش و ناتآموختگان بايد بتوانند طراحيهاي مهندسي م دانش: طراحي مهندسي •

   ؛فهم خود را در كار مشترك با مهندسان و غير مهندسان انجام دهند

ل فني متناسب با سطح دانش و آگاهيشان ئ مسابارهآموختگان بايد بتوانند در  دانش: پژوهشها •

بررسيها ممكن است . نندكاز روشهاي مناسب براي پژوهش يا بررسيهاي دقيق ديگر استفاده 

ها و شبيه سازيهاي  ي منابع، طراحي و اجراي آزمايشها، تفسير دادهجووشامل جست

   ؛كامپيوتري باشد

 توسعة مهارتهاي بايد بتوانند دانش و فهم خود را به منظورآموختگان  دانش: تجربة مهندسي •

 كار  بررسيها و طراحي فرايندها و ابزارهاي مهندسي به دادنل، انجامئعملي براي حل مسا

  . گيرند

ويژه آنهايي كه كاربرد بيشتري   مهارتهاي الزم براي كار مهندسي، به: تهاي قابل انتقالمهار •

  .دارند، بايد در طول برنامه توسعه داده شوند

سسة ؤ م از سويآن) خود ارزيابي(بازنگري هر برنامة آموزش مهندسي در اروپا با ارزيابي دروني 

رنامه بايد عالوه بر اقناع قوانين و شرايط ملي، پنج گزارش ارزيابي دروني هر ب. شود آموزشي آغاز مي

گرفته شده در باره نيازها، هدفها و دستاوردها؛ فرايند آموزش، منابع و  نظر مالك اروپايي در

يك گزارش بازنگري و ارزيابي دروني برنامه . ندكم مديريت را اقناع نظامشاركتها، ارزشيابي آموزش و 

  :]5 و 4[ در نظر گرفته شده پاسخ دهد مالكباره پنج الهاي زير در ؤ س بايد بتواند به

   و دستاوردهاهدفهانيازها، 

 صنعت، سازمانهاي ،مثل دانشجويان(نفع آيا نيازهاي طرفهاي ذي: نفعنيازهاي طرفهاي ذي •

  تعيين شده است؟) مهندسي و غيره

آموزشي و نيازهاي طرفهاي سسه ؤموريت مأآيا هدفهاي آموزشي برنامه با م: هدفهاي آموزشي •

 ؟است جهت  همنفع برنامهذي
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نظر گرفته شده براي برنامه، دستاوردهاي در نظر  آيا دستاوردهاي در: دستاوردهاي برنامه •

 دهد؟گرفته شده براي ارزشيابي را پوشش مي

  فرايند آموزش

  كند؟دستاوردهاي برنامه را تضمين مي  آيا برنامه درسي دستيابي به: ريزيبرنامه •

 رائهانجام شده است؟ آيا ميزان مشاوره ريزي اآيا تدريس برطبق برنامه: ه مواد آموزشيئارا •

  دستاوردهاي يادگيري درسها مناسب است؟  دانشجويان براي دستيابي به  شده به

 كه انداي طراحي شده گونه ها و ديگر روشهاي ارزيابي به آيا امتحانات، پروژه: ارزيابي يادگيري •

دستاوردهاي يادگيري يك درس و    ميزان دستيابي دانشجويان بهبارهدر يله آنها بتوان ه وسب

 د؟كربرنامه، در خالل و در پايان برنامه، قضاوت 

  منابع و همكاريها

دستاوردهاي برنامه   اعضاي هيئت علمي براي رسيدن بهتعداد آيا : كاركنان علمي و اداري •

دستاوردهاي برنامه مناسب    اداري براي دستيابي بهكاركنان فني وتعداد كافي است؟ آيا 

  است؟

ست؟ آيا امكانات  ادستاوردهاي برنامه كافي  كالسها براي دستيابي بهتعداد آيا : امكانات •

تعداد ست؟ آيا  امحاسباتي و كامپيوتري براي دستيابي به دستاوردهاي برنامه كافي

 نها براي دستيابي به دستاوردهاي برنامه كافيها و تجهيزات مرتبط با آها و كارگاهآزمايشگاه

 دستاوردهاي برنامه كافي  ها و منابع مرتبط با آنها براي دستيابي به  كتابخانه تعدادست؟ آياا

  ست؟ا

  ست؟  ادستاوردهاي برنامه كافي  آيا منابع مالي براي دستيابي به: منابع مالي •

ردهاي ودستيابي دستا   در آنها مشاركت دارند بهآيا همكاريهايي كه دانشگاه و برنامه: همكاريها •

  كند؟ برنامه و تسهيل تحرك دانشجويان كمك مي

  ارزيابي فرايند آموزش

اند از دانش و نگرش مناسب براي  نويسي كردهآيا دانشجوياني كه در برنامه نام: دانشجويان •

دورة   به نتايج مربوط نظر برخوردارند؟ آيا   دستاوردهاي برنامه در زمان مورد  دستيابي به

  كند؟ دستاوردهاي برنامه در زمان مقرر را تضمين مي  تحصيلي دانشجويان دستيابي به
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اند؟  هايي مرتبط با شايستگيهايشان مشغول شده حرفه  آموختگان به آيا دانش: آموختگان دانش •

هاي برنامه را دستاورد  دستيابي به) آموختگان، كارفرمايان و غيره دانش(نفع آيا طرفهاي ذي

  كنند؟ ييد ميأت

  م مديريتنظا

سسه آموزشي و ؤگيري م آيا سازمان و فرايند تصميم: گيريفرايندهاي سازماني و تصميم •

  دستاوردهاي برنامه مناسب است؟  برنامه، براي دستيابي به

ن از اندازه كافي براي اطمينا  م تضمين كيفيت دانشگاه و برنامه بهنظاآيا : م تضمين كيفيتنظا •

 نتايج كسب شده از  وه برنامهئثر است؟ آيا فرايند اراؤدستاوردهاي برنامه م  دستيابي به

گرفته شده است؟ آيا نيازها،  كار  آموختگان تحليل و براي بهبود برنامه به دانشجويان و دانش

 طور منظم و م مديريت بهنظاهدفها و دستاوردها، فرايندهاي آموزش و منابع و همكاريها و 

  ادواري بازبيني شده است؟

ها با توجه به مالكهاي در نظر گرفته شده و  اروپايي بازنگري برنامههاي كشورخالصه اينكه در   

 .گيرد آموخته مهندسي صورت مي براي دستيابي به حداقل دستاوردهاي يك دانش

  CDIO ابتكار . 2. 3

 و مهارتهاي عملي زيادي را هاهتجربهاي آموزش مهندسي در بيشتر طول قرن بيستم ميالدي  برنامه

 ولي با گذشت زمان و گسترش سريع دانش فني، آموزش مهندسي به. كردند دانشجويان عرضه مي  به

كيد بر فعاليتهاي أمباني علمي، ت  در نتيجة اين گرايش به. سمت علوم مهندسي گرايش پيدا كرد 

آموختگان  عت متوجه شد كه دانشدر يكي دو دهة گذشته، صن. تجربي مهندسي كم و كمتر شد

اند، ولي بسياري از تواناييهاي مورد نياز براي كار  مهندسي، با وجود آنكه از نظر علمي و فني شايسته

سسات بزرگ مهندسي فهرست ؤبراي رفع اين مشكل، برخي از م. ندرا نداردر دنياي واقعي مهندسي 

اين امر ترغيب مراكز آموزش مهندسي به از هدف ]. 1[تواناييهاي مورد نياز مهندسان را انتشار دادند

طور  به. نيازهاي دنياي واقعي حرفة مهندسي بوده است  بازنگري استراتژيهاي آموزشي با توجه به

فهرست انتظارات ) ابت(همزمان نهادهاي ديگري همچون شوراي ارزشيابي آموزش مهندسي و فناوري 

آموختگان براي كار   شايستگيهاي دانش،ين ترتيبدب]. 3[د آموختگان مهندسي را تدوين كردن از دانش

د، وظيفه شپس از آنكه هدف و مقصد آموزش مهندسي نوين تعيين . ثر در صنعت مشخص شدؤم

فاصلة ايجاد شده   با توجه به. نندكاين هدف را تعيين  آموزشگران مهندسي بود كه مسير رسيدن به

هاي خود  بازنگري برنامه  ختگان، مراكز آموزشي مهندسي بهآموبين تواناييهاي علمي و عملي دانش




    هاي آموزش مهندسي بازنگري برنامه� 

تي آمريكا، طرحي  آي محوريت دانشگاه ام  گروهي از دانشگاهها، بهخصوص،در همين . پرداختند

  ]. 6[ابتكاري را براي اصالحات در آموزش مهندسي آغاز كردند 

 لب آموزش مهندسي عبارت ازقا.  بايد قالبي در نظر گرفت،، قبل از هر چيزآموزشبراي هر نوع   

از دير باز . شوند گرفته مي   كه در آن دانش فني و ديگر مهارتها تدريس، تمرين و ياد استچارچوبي

مبناي قالب كار حرفة مهندسي تعريف  نظر مسلط اين بوده است كه قالب آموزش مهندسي بايد بر

ي، كه بيشتر آنها سابقه كار عملي  بيشتر عالمان مهندسرامهندسي آموزش در چند دهة اخير، . شود

 بيشتر قالب پژوهش ،آموزشي كه اين گروه با آن آشنا هستند. برعهده داشتندمهندسي نداشتند، 

كنند، كار  در قالب و چارچوبي كه بيشتر با آن آشنا هستند فكر ميآنها رو،  از اين. مهندسي دارد

 ولي در اين سالها ،امر با ارزشي استپژوهش مهندسي در جاي خود . نندك كنند و تدريس مي مي

  اي آموزش داده گونه  و دانشجويان به استصورت قالب آموزش مهندسي در آمده طور تلويحي به به

با توجه به اين نكته مهم است . اي شوند كه يك پژوهشگر مهندسي بشوند و نه يك مهندس حرفه مي

 . قرارگرفته استتوجه مورد طرح شده و به سرعتمكه نگرش جديدي در آموزش مهندسي 

 فرايندها و ، محصوالت كيفيتي صورت گرفته نشان داده است كه ساخت و ارتقايبررسيها  

ها و  مهندسان براي توسعه محصوالت، فرايند. ها قالب مناسبي براي آموزش مهندسي است سيستم

 استفاده �برداري ه بهرو ساخت ،طراحي ،اي متشكل از شناسايي ها از يك مدل چهار مرحله سيستم

كننده، نوع فناوري، استراتژي و در مرحله شناسايي مواردي چون نيازهاي مصرف ].6[كنند مي

مرحله ساخت . مرحله طراحي بر خلق و ابداع طراحي متمركز است. شود هاي اقتصادي تعيين مي رويه

بر كسب ارزش مورد نظر برداري  مرحله بهره،شود و باالخره محصول مربوط مي  تبديل طرح به  به

كيد بر فعاليتهاي عملي و أترين وجوه اين برنامه ت از مهم. توسط محصول ساخته شده تمركز دارد

 چارچوبي ابتكاري براي CDIO. استكار  سمت نيازهاي صنعت و بازار  هدايت آموزشهاي دانشگاهي به

  ،طراحي ،كند كه بر شناسايي يدانشجويان عرضه م   و آموزشي را بهاستتربيت نسل آينده مهندسان 

  ]. 9 و 6[ها در دنياي واقعي تمركز دارد  برداري محصوالت و سيستم ساخت و بهره

منظور و بههاي آموزشي،   براي راهنمايي مسئوالن برنامه2004 ابتكاري كه در سال  اين برنامه  

 12د، متشكل از شعرضه ها و مبنايي براي پيشرفت آنها در مقياس جهاني   برنامهقضاوت در باره

 يعني ؛ اين نگرش جديد را در شش زمينة مختلفهاياين استانداردها پيشنهاد]. 9[استاندارد است

قالب برنامه آموزشي، برنامة درسي، كار تجربي و عملي دانشجويان، نحوه تدريس و يادگيري، 

 اين برنامه ابتكاري  در.كند نحوه ارزيابي برنامه آموزشي تشريح مي، و باالخرهانادتشايستگي اس

____________________________________________________________________ 
 

1. Conceive – Design – Implement – Operate (CDIO) 



                                                                                                              حسين معماريان 
                                                                                                           

 


�  

فصلهاي پيشنهادي بر چهار سردر . ه استشدسرفصلهايي نيز براي دوره كارشناسي مهندسي پيشنهاد 

  :ه استدشكيد أت زمينه مختلف

  ؛دانش و استدالل فني •

   ؛اي مهارتها و شايستگيهاي فردي و حرفه •

  ؛ در كارگروهي و ارتباطات  از جمله مهارتمهارتهاي جمعي •

   .)اه برداري از سيستم شناسايي، طراحي، ساخت و بهره(ته تحصيلي دانش رش •

  قرار توجها، در سرتاسر جهان، مورد ه ديگر دانشگاه را آموزش مهندسيبهاين نگرش تازه   

پيوندند، با استفاده از استانداردها، سرفصلها و  اين نگاه تازه مي  مراكز آموزشي كه به ].5 [دادند

دستاوردهاي   هاي آموزشي مهندسي خود، در جهت رسيدن به  برنامه درن شدههاي تدويالعمل دستور

 هاي آموزشي خود را بر برنامهتا سازد  اين ابتكار دانشگاهها را قادر مي. كنند مورد نظر، بازنگري مي

عنوان راهنمايي براي بازنگري و اصالحات  توانند به اين استانداردها مي. كنندحسب اهداف آن ارزيابي

ي ارزيابي دروني  معيار و اهدافي را برا،استانداردها همچنين. كار گرفته شوند ها به آموزشي برنامه

  . كنند  ميها ارائه برنامه

  هاي متمركز ديگريبازنگر. 3. 3

سسات ؤهادهاي علمي، مننيز را در طي سالهاي پاياني قرن گذشته بازنگريهاي متمركز متعدد ديگري 

توان به بررسيهاي صورت   ميآنهااز جمله اند كه انجام دادهالمللي  لي و بيناي م  حرفهو انجمنهاي

 و چشم انداز 2020گرفته و گزارشهاي منتشر شده آكادمي مهندسي آمريكا، از جمله مهندس سال 

اي پژوهشهاي صورت گرفته انجمنهاي حرفه از ميان]. 11 و 10[ اشاره كرد ،مهندسي در قرن جديد

 اشاره كرد كه در پژوهش و توسعه در برنامه درسي و تدريس آموزش مهندسي كتاب توان بهنيز مي

  ]. 12[ده است انچاپ رس  بهآن را ) IEEE(انستيتوي مهندسان الكترونيك آمريكا  2005سال 

  

  متمركزنابازنگريهاي  .�

ازنگري اين نوع ب. دهندانجام ميسسات آموزشي ؤ خود م معموالً رامتمركز و دايمينابازنگريهاي 

 ،امروزه. گيرد نظر گرفتن مالكهاي از پيش تعيين شده صورت مي  و با درستانتهافرايندي بي

از ميان . هاي آموزش مهندسي در سطح جهان كم و بيش يكنواخت شده است مالكهاي بازنگري برنامه

 آن  دادننجامدانند يا قادر به ا  يعني آنچه دانشجويان در پايان برنامه مياين مالكها دستاوردها؛

) مهارتي(دستاوردهاي يادگيري سه دسته توانايي دانشي، توانشي ]. 13 [داي دار هستند، اهميت ويژه

  ]. 7[دهند  و نگرشي را در دانش آموختگان توسعه مي
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خوبي  هاي آموزش مهندسي ايران دستاوردهاي دانشي به دهد كه در برنامه بررسيها نشان مي  

 اين در حالي است كه دستاوردهاي مهارتي و نگرشي كمتر مورد توجه قرار ].14[شوند پوشش داده مي

دانشجويان منتقل كرد،    درس بها آموزش يكتوان حتي ب يك دستاورد دانشي خاص را مي. گيرد مي

اين در حالي است كه توسعه هر يك از تواناييهاي مهارتي و نگرشي در دانشجويان اغلب در يك درس 

ريزي  برنامه. ]7[شود  ريزي يكپارچه برطرف مي كارگيري برنامه اين مشكل با به. ستخاص امكانپذير ني

طور  بهيكپارچه نگاهي آموزشي است كه يادگيري دانش رشته تحصيلي و مهارتهاي مهندسي را

گيرد كه دستاوردهاي مهارتي و  اي صورت مي گونه ريزي يكپارچه به برنامه. دهد  توسعه ميهمزمان

 ديده 1كه در شكل  همچنان. تدريج و در طول چهار سال آموزش برنامه اقناع شود  نظر بهنگرشي مورد

 در سال دوم، چدرس الف در سال اول، درس با آموزش تدريج  مهارتهاي ارتباطي نوشتاري به،شود مي

 ،به همين ترتيب. شود درس ذ در سال سوم و درس غ در سال چهارم در دانشجويان توسعه داده مي

نيز افزايش هاي ديگري چون ارتباطات شفاهي، كارگروهي، طراحي و يادگيري مداوم ها و نگرشارتمه

  ).1شكل (يابد مي

  درسها

سال   الف      ب پ ت ث

  اول

سال  ج  چ      ح خ د

  دوم

سال   ذ ر ز ژ س

  سوم

سال  ش ع غ ف ق

  چهارم

ارتباطات  كار گروهي طراحي

 نوشتاري

ارتباطات 

 شفاهي

يادگيري 

 مداوم

 مهارتها و نگرشها

 

  

   توسعه مهارتها و نگرشهاي مورد نياز توسط برنامه ريزي يكپارچه:1شكل 
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 ي ارتقا،بازنگريهاي دايمي با هدف شناسايي كاستيهاي برنامه، برطرف كردن آنها و در نتيجه  

ه تهيه ماتريس اقناع يكي از روشهاي رايج براي آگاهي از كاستيهاي برنام. گيرد برنامه صورت مي

 ). 1جدول  (]15 و 7[دستاوردهاست

   دستاوردهاي برنامهعماتريس اقنا: 1جدول 

  
   

 با قرار. است...) ، 3، 2، 1(سطرهاي اين جدول فهرست دستاوردها و ستونهاي آن درسهاي برنامه 

 "ك"  وتوسط م"م" زياد، "ز" ، مثالرايب(هاي اين جدول  دادن يك حرف در داخل هر يك از خانه

توان فهميد   اين جدول مياب. توان ميزان ارتباط هر درس با هر يك از دستاوردها را نشان داد مي) كم

 ،ن ترتيبديب. درسهاي مختلف پوشش داده شده استبا آموزش كه تا چه حد دستاوردهاي برنامه 

جويان كمتر  توسط دانشدستاوردهايي كه كمتر در برنامه مورد توجه قرار گرفته و احتمال حصول آنها

طراحي،    دستاوردهاي مربوط به2 در برنامه مندرج در جدول ،مثالبراي . شوند است، مشخص مي

پوشش داده ) كم( يك درس و آنهم در سطحي محدود با آموزش ي و ارتباطات مهندسي فقطكارگروه

 هيچ گيري مداوم بااي و ياد ليتهاي حرفهاين در حالي است كه دستاوردهايي چون مسئو. شده است

 چون آموزشي براي ،ستنتيجه اينكه اين دستاوردها قابل حصول ني. انددرسي پوشش داده نشده

  . دستيابي به آنها در نظر گرفته نشده است
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با تكميل ماتريس اقناع دستاوردها، كاستيهاي برنامه مشخص و تمركز بازنگري بر مرتفع كردن   

هاي مهمي است كه در خالل ارزيابي تاع دستاوردها يكي از فعاليماتريس اقن. شود آنها متمركز مي

مشخص و با مرتفع را بازنگريهاي متكي به ارزيابي دروني كاستيهاي برنامه . شود دروني برنامه انجام مي

در صورت . شود سسات مستقل ارزشيابي ميؤ ماز سويكردن آنها برنامه آموزشي آماده ارزيابي بروني 

 و فرايند  استدر ارزيابي بروني و كسب گواهينامه ارزشيابي، بازنگري به پايان نرسيدهموفقيت برنامه 

 يهاي متقاضي ارزشيابي مجدد بايد بتوانند ارتقا برنامه. شود كيفيت برنامه آغاز مييدايمي ارتقا

  ]. 17 و 16[نندككيفيت برنامه را در فاصله دو ارزشيابي ثابت 

  .هاست م اول در بازنگري برنامههاي آموزش مهندسي قد  برنامهخالصه اينكه ارزيابي دروني  

دنبال   سيس و بهأشود مركز ارزيابي كيفيت در هر مركز آموزش مهندسي ت پيشنهاد مي،ين منظوربد

انجمن آموزش . دشوهاي آموزش مهندسي تشكيل  آن گروههاي ارزيابي دروني براي هر يك از برنامه

ابي آموزش مهندسي و مركز ارزيابي كيفيت دانشكده فني دانشگاه سسه ارزشيؤمهندسي ايران، م

 فعاليتهاي ذكر شده، در اختيار دانشگاهها و خصوصمدارك و اطالعات الزم را، در تا اند تهران آماده

  . ديگر مراكز آموزشي متقاضي قرار دهند

و تواناييهايشان در بهبود و با تمركز زدايي و دادن اختيار به دانشگاهها براي استفاده از خالقيتها   

نيازهاي  تواند بر چالشهاي كالن آموزش مهندسي مثل ها، بازنگريهاي متمركز مي  كيفيت برنامهيارتقا

اند، هايي كه كارايي خود را از دست داده هاي آموزشي جديد يا حذف برنامه اندازي دوره بازار كار، راه

هاي پاياني كارشناسي مهندسي و مواردي مانند آن  هافزايش كارايي كارآموزيها، نحوة اجراي پروژ

  . متمركز شود

  گيرينتيجه .�

در . گيرد متمركز صورت ميناهاي آموزش مهندسي به دو صورت متمركز و بازنگري برنامه •

گيريهاي كالن و راهبردي آموزش  ريزيهاي متمركز بيشتر بر تعيين سمت بازنگريها و برنامه

  .شودأكيد ميمهندسي ت

) خود ارزيابي (ارزيابي دروني. هددسسه آموزشي انجام ميؤ مرامتمركز و دايمي نا  گريبازن •

 .مين اطالعات براي بازنگري و ارزشيابي برنامه آموزشي استأمنبع اوليه و اصلي ت

مالكها و دستاوردهاي از پيش تعيين شده صورت   ها و ارزيابي دروني با توجه بهبازنگري •

اي كه همة  گونه نگري شناسايي كاستيها و اصالح برنامه است، بههدف اصلي باز. گيرد مي

 .شودردهاي در نظر گرفته شده براي آن محقق دستاو
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رو، ارزيابي از اين.  مداوم كيفيت برنامه استيهدف مهم ديگر بازنگري و ارزيابي دروني ارتقا •

و بازنگري قرار دروني عالوه بر سرفصلهاي دروس، ديگر وجوه آموزش را نيز مورد بررسي 

 . دهد مي

 يدانشگاهها عاملي مهم در ايجاد رقابت و ارتقا  يار بازنگري بهعدم تمركز و تفويض اخت •

 .هاست كيفيت برنامه

سيس مركز ارزيابي أهاي آموزش مهندسي كشور ت يافته برنامهقدم اول در بازنگري سازمان •

ي دروني براي هر برنامه كيفيت در هر مركز آموزش مهندسي و تشكيل گروههاي ارزياب

 .آموزش مهندسي است

هاي آموزش  هم ارزي برنامه همراه رشد روند جهاني شدن آموزش مهندسي، توجه زيادي به  به •

 از طريق موفقيت فقط شدن با اين روند سوييهم. شودمهندسي در كشورهاي مختلف مي

 .ر استامه ارزشيابي امكانپذيزيابي دروني و بروني و اخذ گواهيندر ار
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