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این تحول حاصل . شود سال دوبرابر می10این واقعیتی است که علم و دانش مهندسی در عصر حاضر هر  :چکیده 

 وآورده ا را پایین قیمت آنهداده،  عمر تولید محصوالت جدید را کاهش ۀاوریهاي نوین است که چرخپیدایش و کاربرد فنّ

 ةتوانند در یک دور مهندسی نمیۀهمچنین دانسته شده است که دانشجویان رشت .کاربري آنها را افزایش داده است

 مهندسی در طی سالیان گذشته دچار ة مهندسی آشنا شوند، حتی شالودۀچهارساله به تمام دانش، تجربه و الزامات حرف

 که تنها راه ایفاي وظایف ستا رسیده  مهندسی دانشگاهها به این واقعیتۀختآمودانش .تحول و دگرگونی شده است

مهندسی ة  دانشکدۀدارد و مهمترین وظیفنیاز العمري مهندسی به آموزشهاي مادامۀ مهندسی و برخورد مسئوالنه با حرف

شود از ه کار مشغول میکه یک مهندس جوان ب از طرف دیگر هنگامی .استی به دانشجویان خود دهیادفرایند چگونگی 

، که آن هم با تحوالت زیادي براي آنکه در کار خود. شودزده میتفاوتهاي بین دو محیط دانشگاهی و کاري خود شگفت

ها در این مقاله این آموزه . خود داردتحصیلهاي دوران هاي مهمی عالوه بر آموختهرو است، موفق شود نیاز به آموزهروبه

 این راه موفقیتهاي ۀن جوان بتوانند در آغاز ورود به شغل مهندسی و ادامامهندسبراي آنکه . استگرفته مورد بررسی قرار 

  .الزم را به دست آورند، توجه و به کار بستن این نکات ضروري است
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 مقدمه .1

  شود از ناتوانیهاي خود در مقایسه با یک مهندسه کاري مشغول میکه یک مهندس جوان بهنگامی

حل بسیاري از راه. بیندتر از دوران دانشجویی میوکار را بسیار پیچیدهتجربه آگاه شده و فضاي کسببا

این . داند زیرا در دوران دانشجویی آنها را نیاموخته است نمی،شودرو میهب که با آنها رو را،مسائلی

موریتهاي أ کوتاه بوده و فضا و مدرك است زیرا طول زمان آموزش او در دانشگاه نسبتاًقعیتی قابلوا

  .استصنعت و دانشگاه با یکدیگر بسیار متفاوت 

 از و پسدر جریان کار   مهندساندارد که معموالًکید أتاین مقاله بر چند اصل حیاتی مهندسی 

تواند عملکرد مهندسان را یک از این اصول می  به هریتوجهبی. شوندبا آنها آشنا میآموختگی دانش

  . مواجه سازدشکستبا 

د و آنها را در فعالیتهاي اشوکار آشنا ببا قوانین و مسائل کسب :یک مهندس موفق فردي است که

دهد، فردي مقاوم در برابر مشکالت است، او قادر به حل مسائل   خود مورد استفاده قرارةروزمر

کار کند، با تفاوتهاي بین صنعت و دانشگاه  فرهنگهاي متفاوت وتواند با افراد  و میاستي اچندرشته

دانایی الزم از ارزشها و فرهنگ یک شرکت یا سازمان  .است و قادر به تمیز آنها از یکدیگر ستآشنا

پذیر است، نا تسلیم وممستحکمکانی را دارد، هر ها از هر کس یا ، آمادگی پذیرش ایدهدخاصی را دار

 مهندسی خود را ۀکند، دانشگاه و جامعاز حداکثر توان خود براي موفقیت مدیر خود استفاده می

  .کندتر آنکه کار خود را مدیریت میبرد و مهممی همواره حمایت کرده و از کار خود لذت

ن و اي خود در دانشگاه و در صنعت و چند مرکز تحقیقاتی با مهندسامن در طول زندگی حرفه

اند،  که انتخاب کرده،ام شغلی راو همواره به آنها اطمینان دادهام کارآموزان صنعتی بسیاري کار کرده

  .رو خواهند بودهببا موفقیتهاي شغلی خوبی رو وخواهد کرد در آینده رضایت آنان را جلب که 

کردم آرزو می. شند خود موفق باۀتوانند در حرفست که چگونه می ا این افراد آنپرسش معموالً

 قطعاً.  ریاضی را پیشنهاد کنم که حل آن بتواند موفقیتهاي شغلی آنان را تضمین کندۀکه یک معادل

 براي آنکه مهندسان جوان در طی دوران کار بتوانند همواره ،هرحالبه. اي وجود نداردچنین معادله

اي موفقی خواهند زندگی حرفه ین اصول با رعایت اقطعاً. موفق باشند الزم است اصولی را رعایت کنند

 ):1389 و دوامی، D. C Wiser, 2008( ند ازااین اصول عبارت. داشت
 

 اي و اجتماعی مهندسانویژگیهاي حرفه .2
 

  .وکار آشنا شویدبا مهارت کسب. 1. 2
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گیریهاي مهندسی د و بدانند که چگونه اقتصاد و تصمیماشن با اقتصاد شغل خود آشنا ببایدمهندسان 

 با گردش  ودنا بدان شرکت و سازمان خود رةهاي ادارباید کل هزینه. دهدثیر قرار میأآنها را تحت ت

 براي آنکه کیفیت محصول یا معموالً. دنپول در شرکت آشنا باشد و اهمیت کنترل آن را درك کن

  . انجام گیرددشده به استانداردهاي الزم برسد پرداختهاي زیادي بایخدمات ارائه

ادي به آن هاي زیبلکه هزینهیک مهندس پرداختی مستقیم به او نیست د که حقوق ن باید بدانآنها

به ریسک باالي این واقعیتی است که باتوجه. کندشود که پرداختی مستقیم را چندبرابر میاضافه می

لذا . ندهدشان نمی صاحبان سرمایه رغبت چندانی به ایجاد واحدهاي صنعتی نمعموالً گذاريسرمایه

آورند مسائل دست میهشود و موقعیت شغلی باالتري بتدریج که عمرکاري مهندسان بیشتر میبه

در  حساسیت و مشارکت بیشتريو تر شده هاي شرکت براي آنان ملموسزیان و هزینهواقتصادي، سود

  .دکننپیدا میکنترل این موارد 

اینکه بسیاري از شرکتهاي . چه این واقعیت را بپذیرید یا نه، ما بخشی از اقتصاد جهانی هستیم

یره به دلیل نداشتن نوآوري و رقابتهاي جهانی مجبور به ترك ایرانی نظیر صنایع خانگی، نساجی و غ

 دیگر در هر »محصول ایرانی بخر«شعار ایرانی . اي تلخ در کشور ماستاند تجربهبازار خود شده

در خارج از ایران طراحی، محصوالت مصرفی در کشور بسیاري از . گوي مشتریان نیستشرایطی پاسخ

 نزدیک چشمهایمان به بازارهاي خارجی ة در آینددما نیز بای. انددهدهی شتولید، آزمایش و سرویس

 دمغزمان بای.  قیمت را کاهش داده و کیفیت را افزایش دهیمبایدبراي موفقیت در این راه . باشد

  .د و فکر و عمل ما چندفرهنگیاشجهانی ب

قباي مهمی براي صنایع صورت رتدریج به به،اندبسیاري از کشورهایی که هنوز صنعتی نشدهامروزه 

 ؛اندبسیاري از کشورهاي نوظهور صنعتی جاي پیشگامان صنعتی را گرفته اندکشورهاي صنعتی درآمده

چنین  نقش پیشرو در آموزش انادتدر این راستا دانشگاهها و اس. فرایندي که ادامه نیز خواهد داشت

پیدا یادي براي ورود به بازارهاي جدید  و آمادگی زدارندمهندسانی دارند، مهندسانی که تنوع فرهنگی 

. این به هر حال شروع کار بوده و موفقیت در این راه نیاز به تالشهاي بسیار مهندسان دارد. اندهدکر

فروش بیشتر، بلکه براي تضمین براي شرکتهاي بزرگ جهانی شدن یک امر مهم است نه فقط براي 

امروز بسیاري از صنایع دیروز و . کار اشتغال دارندکه در این حرفه به حرفۀ مهندسی و مهندسانی، 

ایاالت متحده آمریکا .  جاي بسیاري از کارکنان و حتی مشاغل را گرفته استنظام ماشینیدیگر وجود ندارند، 

شوند صنایع در مقابل صنایعی که تعطیل می.  خودرو نیست بلکه چین استةترین تولیدکننددیگر بزرگ

  .صورت یک فرایند دینامیکی ادامه دارد صنعت به، توسعۀآیندجدید به وجود می

توان در هر لحظه با هر سهولت می امروزه بسیار پیشرفت کرده و بهرایانهارتباطات جهانی و 

  .ها بسیار مهم استاي از جهان ارتباط برقرار کرد و نقش مهندسان در این حوزهنقطه
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و رقباي دیروز شما ممکن است شرکاي فردا باشند دشمنان ؛ل را به خاطر داشته باشیدثَاین م.  

اگر در شرکتی کار . و حساس باشند  مهندسان با مسائل مربوط به سود شرکت مرتبطدهمیشه بای

براي آن است که سودده باشد فعالیتهاي شرکت که کنید، این نکته مهم را به خاطر داشته باشید می

در چنین شرایطی شما نیز کار خود را از . عالیت وجود ندارد فۀد دلیلی براي ادامشوده و چنانچه زیان

 سالمت کار ۀسود نشان. سهامداران هر شرکتی به دنبال سود و رشد شرکت هستند. دهیددست می

تعادل بین بودجه و نیروي انسانی شاغل که  این نکته را به خاطر داشته باشید دلذا بای. شرکت است

 شرکت ناگزیر به ،مین نشودألذا چنانچه این سود ت. انداز شرکت استمین چشمأ سود و تةکنندکنترل

براي جلوگیري از چنین . دربربگیردنیز ممکن است شما را  کارکنان تعدیل. کوچک شدن است

ۀ کاري خود را بر  برنامدبای. آفرین باشیدثر در سودآوري شرکت نقشؤطور مرخدادي سعی کنید به

  .ي شرکت انجام دهیدبند مالی و زماناساس بودجۀ

هرحال با گذشت  به.کنده این وضعیت شرایط سختی را بر مهندسان جوان تحمیل میـسفانأمت

این نکته را . آفرین باشندگیرند که چگونه در سودآوري شرکت نقشزمان و کسب تجربه آنها یاد می

ها ـچالش. تـشد داـان خوشبختی نیز خواهـیک شرکت موفق کارکنه ـکبه خاطر داشته باشید 

شود که گامی آغاز میـتغییر هن. دهندمی د که شرکتها بازار خود را از دستشومی ازـگامی آغـهن

تغییرات در شرکت، همیشه همراه با بحرانهاي مالی . محورفنّاوريشود تا محور ر هزینهـشرکت بیشت

  روهبرو مالی بحرانهاي با که ،اییشرکته .باشد تغییرات با مقارن تواندمی نیز شرکتها رشد نیست بلکه

 شما شغلممکن است موجب از دست رفتن  روندي چنین .ها هستندهزینه کاهش به ناگزیر ،شوندمی

  .باشد

 در فضاي رقابتی متعهد و دبای. شود فعالیتها در فضاي رقابتی انجام میدر صنعت و تجارت همۀ

  .دشوتواند به از دست دادن شغل منجر رد میبه این مواتوجهی بیپذیر بود و هر نوع مسئولیت
 

  اي را داشته باشیدرشتهانتظار مواجهه با مشکالت چند. 2 .2

تر از تر و چندمنظورهتر و متنوع سخت،رو هستیدهبروبا آن مهندسی  ايمسائلی که در زندگی حرفه

 .اندانگیز، چالشی و باارزشجان با این مشکالت هیهمواجه. ایدرو بودههانواعی است که در دانشگاه روب

 در یک زمان به حل دن بایا لذا مهندس؛اي است امروز چندمنظوره آن است که جهانِ همعلت این امر

علمی چون انتقال حرارت، انتقال جرم، ریاضیات  هايمسائل فنی و غیرفنی بپردازند نظیر زمینه

 مواد متنوع نظیر فلزات و آلیاژها، غیرفلزات، ها، یاتاقانها،دنده پیچیده چون چرخاجزايسیستمها و 

موارد غیرفنی نظیر اقتصاد، بازار، تجارت، تولید، قوانین مالکیت و سرامیکها  ، آنهااجزا و بسپارها

 .زیست و غیرهشرکتها، مسائل محیط
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کنند، اما واقعیت آن است  دانشگاه براي آموزش دانشجویان خود تالش زیادي میانادتاگرچه اس

شده چند زمان حل مسائل مطرح. رو هستنده با محدودیتهاي درسی و زمان برگزاري کالسها روبکه

اي را  و تفکر چندرشتهدازدپربمنظوره تواند به مسائل چندساعت یا حداکثر چند روز بوده و لذا نمی

 .دندر دانشجویان خود ایجاد کن

ارتهاي مهندسی از تعداد زیادي رشته و  به مهمند و نیازدارندپیچیده ساختاري محصوالت امروزه 

 تخصصی من نیست زیرا ۀتوانید بگویید حل این مسئله در رشتدر چنین حالتی نمی. اندتخصص

 مسائل و رخدادهاي ةاي ارتباط داشته و زنجیربسیاري از موضوعات طراحی با دانشهاي چندرشته

  .دشوغیرفنی نظیر مسائل مالی مطرح می

 مهندسی را بدانند و عالوه بر رشتۀهاي ي از رشتهر مهندسان دانش فنی بسیا کهيبنابراین ضرور

دانشگاههاي مهندسی پیشرو . هاي مهندسی را نیز بیاموزندتخصصی خود مبانی تخصصی دیگر رشته

  کمکساخت یک محصول صنعتی بهاي نظیر هاي طراحی چندرشتهاز طریق ایجاد دوره

  .ند به تجربیات دانشجویان در این زمینه کمک کنندتواني میارایانهازیهاي سشبیه

نی را حل  فةتوانند بدون توجه به تخصص خود شمار زیادي از مسائل سادبسیاري از مهندسان می

 کوچک براي بهبود توانمندیهاي مهندسان وجود دارد ن راها مهندسی هزارکنند، خوشبختانه در حرفۀ

  .شودر کارها ایجاد میا پیشرفتهاي بزرگی دهکه با جمع شدن آن

تواند به افزایش قیمت و پژوهشهاي بیشتر از حد نیاز میوتحلیل آن از طرف دیگر طراحی و تجزیه

سازي را  بهینه، یاد بگیرند که در انجام کارهابایدد لذا مهندسان شونمحصول یا خدمات منجر 

یچیده کردن فرایند تولید به افزایش طراحی با معیارهاي باالي حد انتظار یا پ.  خود قرار دهندسرلوحۀ

 عاشق آن هستند که با کار پژوهشی بیشتر مهندسان با مدرك دکتري معموالً. دانجاممیقیمت 

ه افزایش بازحد  انجام پژوهش بیش،حالهربه. ترین و بهترین پاسخها را از مسائل دریافت دارندکامل

  . آنها وجود نداردد و ضرورتی براي انجاموشمیزمان و قیمتها منجر 

سازي با وجود انتظار نظیر در نظر گرفتن معیارهاي باالي بهینهفراتر از مسائل  وتحلیلتجزیه

 همواره سعی کنید . ها را افزایش دهدتواند هزینهي در نزد مهندسان مجرب نیز میارایانهقابلیتهاي 

به .  افزایش هزینه را فراهم نیاوریدزمینۀو د هیمشتري انجام دة شدقدامات خود را در حد معیارهاي تعیینا

  .شده توجه کنیدهاي بحرانی تعریفصداي مشتري گوش کنید و به جنبه

 یا با ایداین رخدادها مواردي هستند که شما انتظار آنها را نداشته. از رخدادهاي متناقض بیاموزید

  ها آموزش گیرندهمعموالً. ند با این تصور که اشتباه هست است؛تجربیات پیشین شما مغایر بوده

این نوع . آموزند میهرمنتظآنکه از رخدادهاي موردانتظار خود بیاموزند از رخدادهاي غیرزابیش

 با واقعیتهاي جدیدي آشنا شده ، تا در ارزیابیهاي خود تجدیدنظر کردهسازدرخدادها ما را مجبور می



  هند؟       دانشگاههاي مهندسی چه چیزهایی را یاد نمی

  

6

تواند می انتظار در یک آزمایشقابلنتایج غیر. م نویی را تجربه کنیمنگریهاي جدید و مفاهیکلی و

  .باشدخوبی اطالعات 
  

  شبکه کار کنید یاد بگیرید چگونه در یک فضاي جدید از طریق ایجاد. 3. 2

 اطالعاتی یعنی یک اما به ارزش باالي ایجاد یک شبکۀدانند بسیاري از مهندسان جوان ارزش کار کردن را می

است  برچنین اقدامی زمان.  خدمات، افراد و گروهها با عالیق مشابه آگاه نیستندسیستم حمایتی از نظر اطالعات،

 در نهایت پاداش لی تخصصی شما دارد وۀالمللی در رشتو نیاز به تالش بسیاري براي ایجاد ارتباط کشوري و بین

با انجمنهاي ایجاد ارتباط و +Linked in, Facebook, Google هاي تخصصی نظیرکار در شبکه. استخوبی 

 .مهندسی کمک بسیاري در پیشرفت و ترقی مهندسان دارد

تکمیلی کارشناسی ارشد براي حل مسائل و نیازهاي تحصیالت  مهندسی و هاي کارشناسیدوره

 ساله براي حل مسائل صنعتی، 5 تا 3هاي دکتري که دوره درحالی.مبتال به صنعت کافی نیستند

ة هاي دورلذا اختصاص پروژه. کندنیازهاي صنایع کفایت میمین أآموزش دانشجویان دکتري و ت

نیازهاي . مین نیازهاي صنعتی گامی ارزشمند براي صنعت و دانشگاه خواهد بودأدکتري در رابطه با ت

هاي دکتري  از دورهتربازار و زمان انجام کارهاي پژوهشی در صنعت مستلزم اختصاص زمانهاي کوتاه

را آغاز براي حل این مشکل تالشهاي بسیاري صنعت و دانشگاه ،  حاضردر عصر. در دانشگاه است

 سال در انتظار 5توانند براي حل بسیاري از مسائل صنعتی صنایع نمی. کرده و به جریان انداخته است

زمان حاضر .  سرعت در حل مسائل صنعتی یک ضرورت است؛ دکتري یک دانشجو باشندةپایان دور

  . با سرعت انجام گیرندبایدعصر سرعت است و کارها 

  .گفته شد تفاوت بسیاري بین پژوهشگران دانشگاهی و صنعت وجود داردتر پیشکه همانطور

 شخصی ، علمیةکه به سه حوز )1383، دوامی( دارد ویژگی بارز 20آل طور کلی یک پژوهشگر ایدهبه

است از دانش علمی، توانایی  ویژگی علمی است که عبارت 6از این موارد . دشوو مدیریتی تفکیک می

 پژوهشی، توانایی لۀئبراي یادگیري و انطباق با شرایط جدید پژوهشی، ظرفیت فرموله کردن یک مس

اي رشتهي تا سطوح باالي فنی، توانایی کار در محیطهاي بینارایانه مهارتهاي داشتن و وتحلیلتجریه

  .و توانایی تلفیق دانش موجود با سایر علوم

 با هند از نوآوري، داشتن ذهنی باز براي مواجها مورد شخصی است که عبارت5ژگی  وی20از 

اي و دارا رشتهل علمی، داشتن انگیزه و توانایی مشارکت با دیگران، توانایی انطباق با شرایط بینئمسا

 .دهد ویژگی را تشکیل می9هاي مدیریتی است که ویژگیهاي دیگر زمینه. بودن ظرفیت خودارزیابی

 طی، توانمندي ایجاد یک شبکۀ مهارتهاي ارتباداشتن همکاري در یک گروه پژوهشی، توانایینظیر 

، توانایی و مهارتهاي مدیریتی وکار گروهی، مهارتهاي زبانی، فرهنگ کسبپژوهشی، توانایی ارزیابی کارِ
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ثیر آنها بر أتشده و ی، توانایی بررسی ارتباط بین پژوهشهاي انجاممدیریت پروژه، مدیریت گروه

  .زیستمحیط

و منحصر به که پژوهشگران دانشگاهی ویژگیهاي علمی و تا حدودي ویژگیهاي شخصیتی حالیدر

  .دخاصی داشته باش ویژگیهاي مدیریتی بایدند اما پژوهشگران صنعتی خود دار

  مهاي طراحی و تحقیقات انجای در زمینهگروهایران کارهاي هاي مهندسی چه در دانشکدهاگر

این یک ضعف مهم . هاي مختلف باشندها از رشتهگروه اعضاي این  کهندرت دیده شدهشود ولی بهمی

 همیشه پروژة. اي دارندرشتهکه ماهیت بیناست براي انجام کارهاي طراحی آموختگان دانشمیان در 

 کالسهاي نقش دانشجو در. نفري استدکتري و کارشناسی ارشد براي آنکه اصالت کار حفظ شود تک

ها در یست و کارکه در کارهاي صنعتی، فرد مطرح ن آنکه حال. درس و تمرین آن هم فردي است

  .شود انجام میگروهقالب یک 

 و دنن یادداشت ک خود را مرتباً تمام مراحل کاري روزانۀبایددوست داشته باشید یا نه مهندسان 

همیشه سعی . ان، مدیران و مشتریان خود باشند ارائه به همکاري کامل روزانه آمادةاهصورت گزارشبه

 شفاهی با همواره آمادة بحث و مذاکرة. کنید طراحی مناسبی براي ثبت این اطالعات انجام دهید

 در این زمینه اگر نیاز به ؛سعی کنید در این کار تبحر الزم را به دست آورید. همکاران خود باشید

  .بگیریدآموزش و راهنمایی دارید از دیگران کمک 

 دقیقه فرصت دارید که اطالعات الزم را در اختیار 1 حدود .رود شما چگونه پیش میةپروژ

در شرکت  سال 20حدود من .  بگذاریده جا و احساس خوبی از خود در او بهیدگر قرار دپرسش

 وقت از جلوي اتاق ما مدیرعامل عادت داشت هر. کردمدر بخش پژوهش و توسعه کار میمتال پارس

 .»چه خبر؟« پرسیدمیعنوان مشاور پژوهشی شرکت کرد و از من بهشد سرش را داخل اتاق میرد می

کردم در چند جمله کوتاه، دستاوردهاي پژوهشی اخیر خود را به ایشان اعالم من همیشه سعی می

  .رمشان دریافت دا از چهره،از فعالیتهاي بخش پژوهش و توسعهرا کنم تا شادي و رضایت ایشان 
  

  شناس باشیدوقت. 4. 2

در فعالیتهاي . شناسی از مهمترین ویژگیهاي مهندسان است وقت، گفته شدترپیشکه طوريهمان

 جاي خود را به جمله »وقت طال است« ۀامروزه دیگر جمل. مهندسی زمان ارزش بسیار زیادي دارد

سی با سرعت و دقت بسیار زیادي کارها در فعالیتهاي مهند.  داده است»وقت ارزشمندتر از طال است«

  هاي خاصی انجامریزي دقیق بر کل فرایندهاي تولید در زمان خاصی حتی ثانیهبرنامه. گیردانجام می

که این زمان در فعالیتهاي درحالی . داردد دقیقه تفاوت زیادي وجو12:01 و 12بین ساعت . گیردمی

 این توجه و ضرورت و اهمیت زمانی را بایدان مهندس. ویژه پژوهشی زیاد مطرح نیستدانشگاهی به

   سنتی فرایند تولید نظیر انبار و غیره از این واقعیت ناشیيحذف برخی از اجزا. بدانند
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 آنها در انبارها ضرورت ةد که مواد تولید در زمان الزم به بخشهاي تولیدي رسیده و دیگر ذخیرشومی

. گیردها معین انجام میحویل به مشتري در زمان و ثانیهمواد اولیه، محصول تولیدي، ت. کندپیدا نمی

 کارها باید با هماهنگی و همۀ. زمان خاص وارد بازار شوندیک  باید در یک روز و این محصوالت حتماً

 .دگیرریزي دقیق انجام برنامه

مان و ارزش ز .بندي انجام کارها است شرکتهاي پیشرو پایبندي به زمانياه یکی از امتیازاصوالً

هاي  یکی از مشخصهاصوالً. شوندانجام میوقت در این شرکتها بسیار باال بوده و پیشرفتها خیلی سریع

تر آموزش دهد، سریع تر تر یاد بگیرد، سریع یا شرکتی که سریعفردهر . عصر حاضر سرعت است

 خود را با عصر سرعت بایدامروزه مهندسان . تولید کند از مزیتهاي رقابتی باالتر از رقبا برخوردار است

  .تر انجام دهندیاد بگیرند که چگونه کارها را سریعو تطبیق دهند 

صورت مستقل به تحقیقات علمی  بهباید استادي برسند ۀدرسان دانشگاهی براي اینکه به درجم

. دندارن مدیر باالدستی انادتدر چنین سطحی اس. ثري در توسعه علم داشته باشندؤ و نقش مزندپرداب

 .اید شدهآموختهدانشاین فضایی است که شما از آنجا 

 و مدیران آنان یک گروه کاري را تشکیل داده و در یک فضاي کاري مهندساناز طرف دیگر 

 چنین فضایی از آنچه که در مورد دانشگاهها گفته طبیعتاً. پردازندگروهی به انجام وظایف خود می

 خود یا علوم ۀعالق آزاد نیستند که به حل مسائل مورددر این فضا مهندسان. شده متفاوت است

 تحت مقررات خاص مشکالتی را حل کنند که نیاز سازمان مندنظامطور  بهبایدآنها . پیشرفته بپردازند

است در چنین شرایطی پیشرفت مهندسان بستگی به چگونگی حل مشکالت شرکت و ارزیابی کار 

  .توسط مدیران سازمان دارد

به  مهندسان حمایت از شرکت خودۀ و وظیفهستندرو هازمانها با رقابت بسیاري روبامروزه س

انتشار مقاله اگرچه می تواند به اعتبار شرکت . منظور موفقیت در این فضاي سخت و رقابتی است

 بایدن هدف اصلی است و مهندسان آدهی ادامه حیات سازمان و سود. کمک کند اما هدف نیست

این حقیقت . آفرینی کنندند و در زنجیره مدیرانی که تا سهامداران تداوم دارد نقشمحور باشمشتري

  .کنیدفضایی است که شما در آن کار می
  

  کار بریدهزمان بعلم و هنر را در مهندسی هم. 5. 2

بنیاد یا تدریج بیشتر دانشاي مهندسی در دانشگاهها بهه سال گذشته دانشکده15 یا 10در طول 

  از طرف دیگر صنعت بسیار. بنیاد هستندبنیادي شده و کمتر هنرمهندسی و پژوهشبنیادفیزیک

یک مهندس موفق کسی است که این بنیادها را . استوکار بنیاد و مبتنی بر اصول کسبهنرمهندسی

 .استفاده کندوکار کسبعنوان توان فنی و تیزهوشی دل در خود جمع کرده و از آنها بهبه طور متعا



                                                                                                                   پرویز دوامی 

 

9

کاربرد و  نی بر مبانی فیزیکاوري پیشرفته بوده و مبتقعیت آن است که مهندسی یک فنّوا

اي خود مهندسان در طول سالیان کار حرفه. شودریاضیات پیچیده است که در مدرسه یاد داده می

 آموزند که چگونه هنر و علم را تبدیل به کاربردهاي فنید و میونشمیتدریج با هنر مهندسی آشنا به

ده و در تولید محصوالتی چون هواپیما، ساخت پلها و ساختمانها از دانش مربوط به علوم بنیادي، کر

 .نندکفیزیک و ریاضیات استفاده 

آموختن هنر . آموزیدگیرید ولی هنر مهندسی را نمیشما در مدرسه علوم و ریاضیات یاد می

   مهندسی قدمۀ به عرصدانشگاهی فضاي  هنگامی که از.داردآموزش مهندسی نیاز به سالهاي طوالنی 

توان شما را  نمی،اگر دستی بر تولید محصولی ندارید. گذارید نیاز به آموختن هنر مهندسی داریدمی

  .عنوان یک مهندس باتجربه معرفی کردبه

مالکیت معنوي ۀ ست که مسئل ا وجودي آنها آنۀیک تفاوت اساسی بین دانشگاه و صنعت و فلسف

اي هر دو حرفه یکسان است، اما زمان و چگونگی ارتباط آنها به جامعه و مردم اغلب اطالعات بر

  .متفاوت است

تواند  و هر استادي میاستآزادي پژوهش و انتشار بازده نتایج دانشگاهی  اصلی فضاي ۀهست

را ا  آنه،داند که صالح می،د و به هر طریقینهاي پژوهشی خود را آزادانه انتخاب کموضوع و زمینه

 و دانشگاهها اعتقاد بیشتري به این موضوع داشته و موفقیت و انادتبرخی از اس. دننکمنتشر 

 اصلی صنعت اعمال از طرف دیگر هستۀ. دانند را به این وضعیت میشخصیت خود را وابسته

 مالکیت که معموالً(است هاي پژوهشی کنترلهاي سخت بر حفظ فرایندهاي طراحی و کار و یافته

لذا . پذیري شرکتها بسیار مهم است رقابتکید در حوزةأ این ت.)شود و اطالعاتی نامیده میفکري

 نیاز به حفظ و محرمانه نگه داشتن ،شود که در دانشگاهها انجام می،تحقیقات مربوط به صنایع

 اساسی ۀاین نکت. ها براي شرکت کارفرما دارداطالعات پژوهشی و اختصاص این اطالعات و یافته

 انتشار صنعت اجازة شما در. دشو با دقت پاسداري بایداعتماد بین صنعت و دانشگاه بوده است و 

 شامل  که معموالً،هاموافقتهاي داخلی و بررسی این یافتهکسب بدون را هاي پژوهشی خود یافته

توافقات مربوط موارد ثبت اختراع، کنترلهاي سازمانی و حقوقی ، بررسی قوانین مالکیت فکري و اطالعاتی، 

 که در بخشهاي پژوهشی صنعت ، مهندسانیمعموالً.  ندارید،استبه مالکیت اطالعات و مسائل دیگر مهندسی 

 ناگزیرند در شروع استخدام در شرکت تعهدات مخصوص حق مالکیت فکري، ثبت ،به کار اشتغال دارند

  .ندقیدکنر سند قرارداد استخدامی خود هایی از این نوع را داختراع، محرمانه بودن نتایج پژوهش و مقوله

  تر بسیار پیچیدهها توافق،دشوکه قرارداد پژوهشی بین صنعت و دانشگاه منعقد میهنگامی

هاي پژوهش، شرایط نظارت بر تحقیقات دانشگاهی از سهم دانشگاه یا سهم صنعت از یافته. ندشو می
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هاي پژوهش یقات و حفظ و انتقال یافتهطرف صنعت، تعهدات پژوهشگر در محرمانه نگه داشتن تحق

  .برانگیزي بین صنعت و دانشگاه استاز نکات چالش
  

 ارزش فضا و فرهنگ کاري شرکت خود را درك کنید. 6. 2

 باید. هر شرکتی براي خود ارزشها و اصولی دارد.  داردتانجایگاه شما در شرکت بستگی به عملکرد

البته به شرط آنکه این اصول . مام کارهاي خود مدنظر قرار دهیدگرفته و آنها را در تفرااین اصول را 

 کارکنان از د و همۀشودر شرکتها همیشه این اصول اعالم می. اي باشدمنطبق با قوانین و اخالق حرفه

هاي این اصول در زمینه. گیر هستند شرکتها در اجراي این اصول سختۀهم. جزئیات آن آگاهی دارند

  .است... ت، اصل تعارضات شرکت، انصاف در کارها، ایمنی، تنوع کارها و کاري، اماندرست
 

   استقبال کنید، که بود،از هر کجاو اي از هر ایده. 7. 2

موقعیت مکانی، : دارد اي بخرید سه چیز مهم مورد توجه شما قرارخواهید خانههنگامی که می

  ز سه چیز مورد توجه همکاران قراراي شما نی در زندگی حرفه.موقعیت مکانی، موقعیت مکانی

 .رفتار، رفتار، رفتار. گیردمی

چند چیز است که شما را نزد دیگران فرد ناموجهی . رفتار خوب مهمترین عامل موفقیت است

  .دهدجلوه می

  ، که منابع آن خارج از گروه کاري شما است،هایی ایدهنپذیرفتن  کهاین نکته را به خاطر بسپارید

یک مهندس واقعی کسی است که بدون توجه به منبع . تاري غیرعقالنی و ناشایست باشدتواند رفمی

   فردي را کهةبسیار ساده است اید. خیرهاي نادرست را پذیرد و ایده می،ایده آنهایی را که صحیح هستند

ر شرکت که درا، یا فردي   تجربه کمی دارندتجربه را به دلیل آنکۀشناسید یا نظرات مهندسان کمنمی

ي هاهمواره یک مهندس خوب در نظرات خود محکم و نسبت به ایده. دی، نپذیردیگري مشغول کار است

  اختراعات حاصل الهام و : گوید ادیسون را به خاطر بسپارید که میاین جملۀ. دیگران فکري باز دارد

  .آینددست می هآن از طریق کار سخت ب
  

  صی خود را حمایت کنیددانشگاهها و انجمنهاي تخص. 8. 2

 خود انادتاید مدیون دانشگاه و اس مهندسی دیدهـ مبانی فنی ۀهایی که در زمینبه دلیل آموزش

 سمینار و ۀئتوانید از طریق حمایت از دانشگاه خود و رفتن به دانشگاه و ارا دین را میینهستید، ا

؛ و اید که طی سالیان کسب کرده،هاییارتباط مداوم با دانشکده، صحبت با دانشجویان و انتقال تجربه

مندي خود و دانشجویان را فراهم ادا کنید و موجبات رضایت  مهندسیتشویق آنان به توسعۀ حرفۀ
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 این اعالنیه سعی کنید در محل کار خود با نصب ،آورد دست هاگر دانشکده یک موفقیت ملی ب. آورید

 .موفقیت را به اطالع دیگران برسانید

د و آن را مورد حمایت ویاي در انجمن تخصصی عضو شقیت بیشتر و ایجاد ارتباط حرفهبراي موف

اي و هاي حرفهاین گونه ارتباطات بهترین روش براي رشد مهندسان و ایجاد شبکه. خود قرار دهید

، پژوهشگران و انادتدر انجمنهاي تخصصی مهندسان قادر خواهند بود تا با اس. تخصصی است

هاي  و از این طریق با کسب تجربهندریربه و طیف وسیعی از افراد در تماس قرار گمهندسان باتج

  .جدید به پیشرفت خود کمک کنند

 روند انتقال تجربه به مهندسان جوان نیز در این انجمنها تسهیل شده و از این ،از طرف دیگر

روند آموزشهاي علمی و فنی در صنایع . یابد صنعت تحقق میۀ پیشرفت و توسعهايزمینهطریق 

د و در آینتوانند به عضویت انجمن فنی درهمیشه با مشکالتی همراه بوده و اگرچه مهندسان می

ندرت با موافقت مدیران صنایع براي شرکت در هاي آموزشی آنان شرکت کنند اما بهها و دورههمایش

ها، مخارج هاي باالي همایش هزینهمخالفتهادالیل این یکی از . شوندالمللی مواجه میهاي بینهمایش

 مهندسان ،هرحالبه. استسفر و اقامت در هتل، کمبود نیروي متخصص در شرکت و موانع دیگر 

  .المللی تالش کنندهاي بینهمایش براي شرکت در بایدهمواره 

 یتر انجمن فعال که د،اي یا مهندسان برجسته، انجمن هستندعضو که ی،انادتسعی کنید با اس

هاي آموزشی فنی در انجمن  در نوشتن مقاالت فنی یا برگزاري دورهکنید وقرار ، رابطه برنددار

و مراتب این ارتباط را به اطالع مدیران ارشد شرکت خود برسانید و باشید اي داشته همکاري صمیمانه

  . بعدي این همکاریها را فراهم آوریدۀزمین

 را به عضویت در انجمنهاي تخصصی تشویق کنید و مزایاي عضویت همواره مدیران شرکت خود

ثري ؤد و نقش مهستنترین حامیان صنعت انجمنهاي تخصصی بزرگ. حقوقی را براي آنان شرح دهید

  .در پیشرفت صنایع دارند
  

  از کار خود لذت ببرید. 9. 2

 ، کار خود راضی نیستیدو چنانچه از لذت ببریداي خود از کار همواره سعی کنید در مسیر حرفه

 .شرایط کاري خود را تغییر داده و یا محل کار خود را ترك کنید

 در حتماً. ن است که از محیط کار خود متنفر باشندآانگیزترین کار براي کارکنان یک سازمان غم

 ولی درمجموع محیط کار خود را دوست آنها را دوست نداشته باشیدکار چیزهایی وجود دارد که 

در کارهاي مهندسی .  کار در سازمان استۀتوجهی براي ادامط خوب و قابلـهمین شرای. دـیدار

تواند عامل لذت بردن شما از کار برانگیز زیادي وجود دارد که میانگیز و چالشهاي هیجانزمینه

  .جویانه همکاران ناراضی گوش ندهیدبه حرفهاي عیب. باشد
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  یدهرگز یادگیري را متوقف نکن. 10. 2

 فعالیتهاي اید، براي ادامۀترین اشتباه آن است که فکر کنید آنچه در مدرسه و دانشگاه یاد گرفتهبزرگ

 تعهدآور آموزش ، لحظۀکنیدرا برگزار میآموختگی دانشهنگامی که جشن . اي شما کافی استحرفه

 در طول زندگی خوبیهی هستند که این تعهد را بکسانمهندسان موفق . شود شروع می شماالعمرماماد

 امروزه و در عصر اطالعات امکانات آموزشی بسیار توسعه یافته و. دهنداي خود انجام میحرفه

 یادگیري و یادگیرنده نظیر مهندسی امروزه واژة. شودتري انجام میمراتب سهلخودآموزي در شرایط به

 دها وجواي در این زمینهشده و اطالعات گستردهیادگیرنده، سازمان یادگیرنده، دولت یادگیرنده بسیار فراگیر 

هاي اینترنتی آموزش دوره ند از سودآوري شرکتها از طریق آموزش شرکت،ااین موقعیتهاي یادگیري عبارت. دارد

 مهندسی، کارگاههاي آموزشی، ـ فنی برگزارشونده توسط انجمنهاي فنی همایشهاياي، شرکت در هـشبک

 .هستند که حاوي مقاالت علمی  و فنی ارزشمندي ترویجی ـ هاي علمیمجله

بسیاري براي اوري خودآموزي علوم و فنّ و فرصتهاي استاوریها همواره در حال پیشرفت فنّ

  .ده استورمهندسان به وجود آ

  :ندداشته باشکارکنان و مهندسان صنعت یادگیرنده باید پنج مشخصه 

 صداقت دارند؛ و رفتار پندار، گفتاردر انجام کارها و نیز: درستکاري   

 ؛کنندمیدر انجام وظایف محوله از آخرین حد توان بالقوه و انرژي خود استفاده : تعهد 

 هند؛دمین انجام کارها را مطابق انتظار سازما: قابلیت اعتماد 

 ؛کنندها و روشی نوینی خلق می آنکه از ایشان خواسته شود، ایدهبدون: ابتکار 

 کنندانداز شرکت کار می براي رسیدن به چشمهم با:  کار جمعی روحیۀ. 
  

  تفاوت بین صنعت و دانشگاه چیست؟ .3

فضاي . دشو ابهاماتی می بروز هر سخنی موجبۀزیرا ارائ الزم است ورود به این تفاوتها با احتیاط انجام شود

ه فزونی فرهنگی حاکم بین صنعت و دانشگاه متفاوت است و این تفاوت در طی سالیان گذشته نیز رو ب

 .ه استشتگذا

  :ندااما تفاوتهاي واقعی کدام. بار ارزشی زیادي داردهر اقدامی در جهت نزدیکی این دو فرهنگ 

 با فرهنگ سازمانهاي مهندسی، تجاري و دولتی بینند کامالًفرهنگ مکانی که دانشجویان در آن تعلیم می

ود به صنعت الزم است دیدگاه خود را از فضاي درك این تفاوتها بسیار مهم است زیرا براي ور. متفاوت است

 آموختگاندانشویژه براي این مسئله به. دانشگاهی به فضایی متفاوت یعنی مکان صنعتی تغییر دهید

منظور  به را و علمیدانشگاهییک فضاي   که آموزشهاي الزم براي کار در،کارشناسی ارشد و دکتري

  .استهاي صنعتی مهم یسه با محیطاند در مقافراگرفتهپرداختن به پژوهش 
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 به خاطر داشت بایداین نکته را .  استرائه شدهادر جدول زیر تفاوتهاي کلیدي بین صنعت و دانشگاه 

 آن نیست که یک ستون را درست و ستون دیگر را فضاي نامطلوبی تلقی کنیم، براي ها این جدولۀکه ارائ

  .اتی نیز وجود داردئها کلی بوده و استثنااین مقایسه. وت دارنداینها به دالیل ارزشی متفاوت با یکدیگر تفا

  

  نمایی کلی از تفاوتهاي بین صنعت و دانشگاه

 صنعت دانشگاه

 مبناي فعالیتها بیشتر گروهی است -1 مبناي فعالیتهاي بیشتر فردي است -1

 رداختن به کار سازمان است آیا مبناي فعالیتها پ -2 کننده استآیا انجام کارهاي نو یک اصل تعیین -2

  کارها به سازمان مربوط است-3 کارها با علم ارتباط دارد -3

 گردد کارها به تولید برمیۀآیا نتیج -4 صورت مقاله منتشر شوند بهبایدها ر کاۀآیا نتیج -4

 شرکت دارد  انجام کارها بستگی به اقتصاد-5 انجام کارها نیاز به جاذبه دارد -5

هاي علمی  روابط ریاضی و تحلیلۀکارها بر توسعاصول  -6

 و نظائر آن مبتنی است

هاي کاري بر اساس نمودارهاي حاصل از داده -6

 تحلیلهاي مربوط به تولید است

  و بر اساس اصول مهندسی استمند نظامکارها-7  نظیر فیزیک استی مبتنی بر علومکاري اصیل و کامالً -7

  رسد فردبه پایان میجو رسالۀ دانشهنگامی که  -8

 شود میآموختهدانش

 زمان انجام کار و هزینه کار اساس فعالیتها است -8

 مشتري ـ مشتري ـ مشتري -9 انتشار بده ـ انتشار بده ـ انتشار بده -9

 طراحی ؛ کارهاي فنی را طراحی کن، طراحی- 10  فرایندها باید مبتنی بر علوم دقیق باشند-10

 ، تولید، محصول و غیرهچیز، سیستمهمه

  مؤسسه انتفاعی است-11  مؤسسه غیرانتفاعی است-11

ریزي دقیق براي جلوگیري از هرگونه برنامه -12  حل کنید،مشکالت را هنگامی که به وجود آمدند -12

اعمال . مشکلی که ممکن است حال و آینده رخ دهد

 دقیق مدیریت و ریسک در تمام فعالیتها

مدیریت رسمی تمام کارها و فرایندها تا سهامداران  -13  مستقل هستندر کار دانادتاس -13

 ادامه دارد

مشکالت مالی و قدرت خرید امکانات پژوهشی کم  -14

 است

 امکانات رید و تهیۀـوان خـالی و تـدرت مـق -14

 افزاري باال استسخت

هاي آموزشی ممکن است در حوزهگذاري سرمایه -15  استدانشگاهیی از فعالیتهاي ئآموزش جز -15

 ناکافی باشد

 شوندهاي پژوهشی صنعتی کاربردي میاکثر پروژه -16 شودنمی  انجامهاي پژوهشی اکثراًسازي پروژهتجاري -16

  

) بهتر است بگویم حفظ استقالل شخصی(صورت فردي  تمایل دارند پژوهشهاي خود را بهانادتاس

 و انادتکنند یا مقاالت گروهی با دیگر اسست که با دیگران مشورت نمیاین بدان معنا نی. انجام دهند
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 آزادي عمل فنّاورانه پژوهشی و ياهواقعیت آن است که در انتخاب موضوع. دانشجویان و غیره ندارند

 موفقیت ،هرحالبه. باشدداشته همچنین تمایل به انجام پژوهشهایی دارند که حمایتهاي مالی . دارند

همچنین دانشجو هنگامی کار خود را . ی است که یک کار خالقانه و اصیل را انجام دهندآنان هنگام

طور مستقل را به بهرا  یک کار پژوهشی نو ،هایی که انجام داده است مشاورهتمام که با ،کندتمام می

  .سرانجام برساند

 میزان . آنان داردتۀانتشاریاف  بستگی به تحقیقات و تعداد و کیفیت مقاالت علمیانادتارتقا اس

آموزش دانشجویان . ثر استؤ آنان مجهت ارتقاي در مایتهاي مالی براي حمایت پژوهشهادریافت ح

 و خالقیت دانشجویان عالوه بر سواد علمی است انادت اسةعهد  درسی و چه پژوهشی برةچه در حوز

که دانشجویان در یک فضاي  به خاطر داشت بایداین نکته را .  داردانادتآنان بستگی به عملکرد اس

  .بینندغیرانتفاعی آموزش می
  

  فضاي صنعت بسیار متفاوت از فضاي دانشگاه است. 1. 3

 که در آن جریان ، و چه از جهت فرایندهایی،کنند که در آن کار می، فضاي صنعت چه از نظر افرادي

رایندهاي تولیدي، تنوعهاي کارگري، تخصصی، مهندسی و مدیریتی، ف.  بسیار متنوع است،دارد

اي، وکار، رقابتهاي شدید اقتصادي با دیگر شرکتها، مسائل بیمهاي کاربردي، اقتصادي، تجاري، کسبپژوهشه

 .سازدتر میتر و متنوع بسیار پیچیدهدانشگاهمسائل مالیاتی و غیره فضاي صنعتی را نسبت به فضاي 

 :کسب کنند  ویژگی4 بایدکنند مهندسانی که در چنین فضایی کار می

  ؛باشندداشته شور و انرژي و جدیت زیادي براي انجام کارها  

  مهندسان این قابلیت را دارند که انرژي و شور و هیجان خود را در انجام کارها به دیگران

 ؛منتقل کنند

 کرد؛ساالري از دیگران تفکیک الگوي شایستهمبناي  توان برآنان را می 

 کنند یا در اما مفهوم آن این نیست که اشتباه نمی؛نددهند پایبند هستبه قولی که می  

 .ندا، در انجام کارها قاطعهرحالپذیرند بهکارها مخاطرات ریسک را نمی
  

  .به موقعیت و موفقیت مدیر خود در صنعت کمک کنید.  2. 3

ت مدیر  در موفقیباید شما نیز متقابالً. کند تا در انجام کارها موفق باشیدیک مدیر خوب کمک می

 :به خاطر داشته باشید که مدیر شما. خود سهیم باشید

 ؛کندافراد با توانمندیهاي باال را براي تشویق به سازمان توصیه می  

 ؛حقوق دریافتی افراد بستگی به نظر مساعد مدیر مربوط دارد 
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 ؛گیردعملکرد شما همواره مورد ارزیابی قرار می 

 ؛ظر داشته باشیدهاي کاري در نصورت پروژهکارها را به 

 ؛گیرندتري در شرکت قرار میافراد با توانمندي کمتر در موقعیت پایین 

 ؛ تا به شما اعتماد کنندطابق انتظار مدیر خود انجام دهید کارها را م 

 ؛ها و روشهاي نوینی خلق کنیدبدون آنکه از شما خواسته شود ایده 

 ان خود آغاز کنید زیرا در چنین حالتی جویانه در مقابل مدیرهرگز سعی نکنید روشهاي کینه

ممکن است مدیران شما نیز . احترام بگذاریدمدیر خود به . شغل خود را از دست خواهید داد

 .کنیدوتحلیل  ولی همواره رفتارتان را تجزیههم از خودشان باشدو اشکال  اشتباه کنند
  

  شغل خود را  در صنعت مدیریت کنید. 3. 3

نظر از اینکه در صنعت یا دانشگاه یا مراکز دست خودتان باشد نه دیگران، صرف در بایدسرنوشت شما 

از کارتان .  استخودتان مسئولیت اساسی مدیریت کار با ،دولتی یا مشاغل آزاد مشغول کار هستید

رسید؟ پاسخ این پرسشها نه با شرکت و روید؟ از چه مسیري به مقصد میخواهید؟ به کجا میچه می

 با همت بایددارد که در مدیریت کارها مشکالتی وجود . ر بلکه در دست خود شما قرار داردنه با مدی

 سازمانها و زمانها صادق نیستند ۀ براي هم، که ذکر شد،اگرچه تمام مشکالتی. خود آنها را برطرف سازید

 .وکارهاي امروزي وجود دارندویژه در فضاي کسبنظر از نوع شغل بهی صرفکلطور اما به

کنید این اما اگر فکر می.  سازمان از شما حمایت خواهد کرد،اگر کار خود را خوب انجام دهید

.   خودتان هواي شما را ندارداندازةدرحقیقت هیچکس به.  پوچ استيمی است این تفکرئتوجه دا

را دارید، اگر بهترین شغل و مدیریت . تان را، خود مدیریت کنیداينیازمند آن هستید که زندگی حرفه

می در شرکتها براي بپذیرید که در عصر حاضر مشاغل دائبهتر از هرکس دیگر این واقعیت را 

  .هیچکس وجود ندارد

 شما فرد موفق و مسئولی ،هرحال به. بر مدیران روشن نیست،دهید که انجام می، آنچه راهمۀ

، از ابتکار عمل برخوردارید ،ارید صداقت در کارها د،کنیدبراي کار صرف میتمام توان خود را . هستید

اما هرگز انتظار نداشته باشید مدیران شما از همه این . اعتمادیدبه کار جمعی معتقد هستید، قابل

  .آگاه باشند ویژگیها

ممکن است او فرصت کافی و مهارت الزم . ریزي راهبردي کارهاي شماست مدیر برنامهۀوظیف

  .هایتان را بپردازید بهاي کاربایدید که یاین شما. ه یا نداشته باشدبراي آگاهی از این قابلتها را داشت

   عملکرد آنانو از نحوةبرخی از مدیران گزارش ارزیابی کارکنان خود را با دقت مطالعه کرده 

 برخورد این مدیران با شما بستگی لذا نحوة. کنندکار را نمیشوند و برخی دیگر ایندرستی آگاه میبه
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واقعیت آن است که گزارشهاي  مکتوب عملکرد کارکنان معیار خوبی . خواهد بودفاوت به شرایط مت

  . ارزیابی و برخورد با آنان استةبراي نحو

البته این . نند که کار آنان پیش چشم مدیران باشدکاي مهندسانی پیشرفت میدر کارهاي حرفه

 مفیدي براي تواند تجربۀوع میاي متنکار حرفه.  یا نباشد مطلوب شما باشدمکن استموقعیت م

  .کارکنان باشد

 موفقیت ساززمینه انتقال به این مکان  طبیعتاً،ممکن است مکان دیگري در شرکت مفیدتر باشد

 این يدر انجام کارها زمان و شانس عوامل مهمی هستند اما عملکرد شما در هر دو. خواهد شدشغلی 

  .ن عوامل در موفقیتهاي کاري استفاده کنیدثر است، هوشمندانه سعی کنید از ایؤعوامل م

سفانه در این زمینه هیچ أمت. توانم به هدف خود برسمتوانید به من بگویید از چه مسیري میآیا می

هاي مثبتی براي  و تجربهاستمدیریت مسیریابی یک هنر . مسیر حقیقی یا فرمول سحرانگیزي وجود ندارد

 کمک ، که دارید،ايهاي مدیران ارشد خود یا ارتباط شبکهه از تجربهدر این زمین. الگو گرفتن وجود دارد

  .بگیرید

همیشه هدف مهندسان جوان رسیدن به سطوح مدیریتی شرکت .  با واقعیات امروز آشنا شویدباید

فریدمن،  (هستندسازمانها بیشتر مسطح امروزه  بدانند که بایدوارد این واقعیت را مهندسان تازه. است

 ، که قرار دارد،هرکسی در هر شغلی.  لذا مشاغل مدیریتی در آن کمتر و کمتر شده استو )1386

. چنین تعهدآور با نظم و مقررات خاصی در حال انجام است یفضایپذیر بوده و کارها در مسئولیت

دیگر . پذیري افراد زیربناي اساس چنین شرایطی استدرحقیقت جهان امروز مسطح شده و مسئولیت

  افراد مسئولیتهاي خود رااگر همۀ. شوندمی تدریج کمتراز سطوح پایین به سطوح باال بهمشاغل 

 یکسان و مراتب مدیریتی جایگاه خود را به یک شرایط تقریباًمتعهدانه انجام دهند دیگر سلسله

مفاهیم . تر شده استامروزه دیگر رسیدن به جایگاه مدیریتی در شرکتها سخت. دهدمسطح می

  ازغیرافراد اند لذا در چنین فضاي مسطحی رسیدن ان و مشاغل کلیدي دیگر کمرنگ شدهکارکن

 کار ۀهمان سطوح کاري معمول از طریق ارائ  دیگر در،مدیران به جایگاه برتر، حقوق بیشتر و امتیازها

. طح است این از مزایا و ویژگیهاي سازمانها و جهان مس.پذیر استپذیري بیشتر امکانبهتر و مسئولیت

  ساالري را در سازمان خودوري و شایستهوظایف مدیران ارشد سازمانها است که سیستمهاي بهره

نظر از اینکه شما راه رسیدن به سمت مدیریتی را صرف. د و به اجرا بگذارندننخوبی طراحی کبه

 و مدیریت اشید بپذیر در کار خود پویا و مسئولیتباید فرد مطرحی هستید اینکهاید یا انتخاب کرده

کالم آنکه در هر شرکتی ۀ خالص. دکنیدرستی اجرا اي را براي رسیدن به موفقیت بهمسیریابی حرفه

 و تنها تر نیستپذیر از جایگاه مدیران و حتی مدیران ارشد در سازمان پایینجایگاه افراد مسئولیت

  . جایگاه افراد استةکنندپذیري تعیینعامل مسئولیت
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.  دبین مربی و قهرمان تفاوت وجود دار.  خود به یک مربی و یک قهرمان نیاز داریدشما در کار

قهرمان . توانید از او چیزهاي بسیار زیادي بیاموزیدمیاعتماد است و مربی مشاوري خردمند و قابل

سعی کنید . مند است از شما یک مدیر بسازدهکند و عالقمیتشویق را به طی مسیر مدیریتی شما 

کند شما را در  قهرمان سعی می.آنها را نادیده نگیریدو باشید یابی درستی از هر دو مورد داشته ارز

توجه کنید که ممکن است شما را از مزایایی محروم هم مسیر مدیریتی باال بکشد اما این نکته را 

 متعهد ؛یددر هر موقعیتی که هستید سعی کنید انسان و خوب باش. کرده و با مخاطراتی مواجه سازد

  .پذیربه اصول اخالقی و مسئولیت

، شودمی در یک گروه فنی مشغول به کار وکه یک مهندس جوان در شرکتی استخدام هنگامی

 تخصصی خود ۀ دکتري مهندسی بخواهد در زمینآموختۀدانشاگر یک . کندکسب تجربه میشروع به 

 نظیر ، مراحل بازنشستگی ادامه دهد محدود تخصصی خود تا و به همین زمینۀدوبه کاري مشغول ش

 واقعیت .ي کسب خواهد کردتجربه و تخصص محدود، آیدحالتی که براي یک مهندس جوان پیش می

 و براي حل آنها نیاز به تخصصهاي متنوعی استاي ست که مسائل امروز مهندسی چندرشته اآن

  .است

توانید کار می  بهتر،دداشته باشیخود اي هاي حرفهاي از زمینهحدودهمکه تخصص باال در هنگامی

اي بهتر دهی باالتري براي سازمان خود داشته باشید اما در انتها از نظر حرفهخود را انجام داده و بهره

 خاص تخصص ۀهاي مختلف کسب تجربه کرده سپس در سالیان بعد در یک زمیناست در حوزه

این حالت بیشتر از  .اي خود را انجام دهیدحرفهتوانید وظایف در چنین حالتی بهتر می. دحاصل کنی

 در حرفۀرو شدن و حل مشکالت ه بینش بیشتري براي روب،قدرت تخصصی بوده و عالوه بر تخصص

شما از . ناشدنی استاي وصف چنین تنوعی از توانایی حرفهداشتن لذت .دهدمیبه شما مهندسی 

  .دتري داریل تصویرهاي روشن و بزرگئمشکالت و مسا

 دارید البته کار در شرکتهاي  نیازگاهی اوقات اما نه همیشه به مدارکی تخصصی براي انجام کاري

اما کار در شرکتهاي کوچک اغلب . گونه مدارك ندارد نیاز به اینبزرگ و شرکتهاي دولتی معموالً

  .است داشتن چنین مجوزهایی مندنیاز

 

  )1383دوامی، (الق در مهندسی مهندسان و اخ .4

 :نگ فارسی معین اخالق را اینگونه تعریف کرده استفره

اخالق به معناي تذهیب نفس، دانش نیک و بد، خوبیها و تدبیر انسان براي کنترل نفس خویش «

  .»است
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 یعنی اخالق فردي است که ریشه در ویژگیهاي ژنتیکی و Moral اخالق در زبان انگلیسی دو واژة

یعنی استانداردها و کدهاي خاص که از نظر اخالقی  Ethics  وهاي خانوادگی و اجتماعی داردآموزه

و کنند میاي تدوین نجمنهاي تخصصی و حرفه امعموالًرا این استانداردها و کدها . قابل انجام هستند

  .سازندمی  خود را ملزم به رعایت آنهاياعضا
  

   اخالق مهندسی را آموزش ببینند؟بایدچرا مهندسان 

 این ۀدهند که مهمترین عامل توسعترقی کشورهاي صنعتی جهان نشان میبررسی علل پیشرفت و 

شاید بتوان هدف نهایی خلقت را تالش آدمی براي ارزش . کشورها پرداختن به کار و تولید بوده است

  . آن دانستۀ حیطۀدادن و توسع

جامعه سرنوشت تاریخی نیز  سرنوشت معنوي او و کنندةکار محور اصلی زندگی انسان و تعیین

 حاصل بایدتواناییهاي اقتصادي هر کشوري را  نان واقعیت پذیرفته شده است که ریشۀامروزه ای .است

  .اي دانستماندگی فرهنگ و وجدان حرفهناتوانی و عقب

هاي مهندسی  اقتصادي در نظر بگیریم، محور تولید را زمینهۀچنانچه تولید را شرط الزم براي توسع

اخالق مهندسی به  . است» اخالق مهندسی«اي ي مهندسی و وجدان حرفهتشکیل داده و زیربنا

پذیرش . کندیادآوري می صورت خودکنترلیاي بهدر ایفاي وظایف حرفهرا انسانها اهمیت صداقت 

 مهندسی و تخصصهاي فنی آورد که حرفۀاي این امکان را فراهم میاخالق مهندسی در زندگی حرفه

هاي اي مهندسان با دیگر اشتغالها نظیر زمینهبررسی فعالیتهاي حرفه .گیردمورداعتماد جوامع قرار 

  .ها وجود دارد زیادي بین این حرفهکه تا چه اندازه شباهتدهد  تجارت نشان می وحقوق، پزشکی

مین منافع حیاتی جامعه و ارزشهاي أمنظور تپذیرش استانداردهاي اخالق مهندسی بهبه نیاز 

د و در درازمدت حفظ چنین استانداردهاي موجب اشز اولویتهاي باالیی برخوردار ب ابایدبنیادي آن 

 ۀ مهندسی امروزه با توسعدر رابطه با حرفۀ .خواهد شدپیشرفت و ترقی کل جامعه و جوامع انسانی 

ها جهان حاضر بسیار  مشاغل و حرفهۀ الزامات جدید در هم و نیزهااوري و تنوع حرفهعلوم و فنّ

هاي مهندسی تنها به هدانشگاآموختگان دانشدر این شرایط توجه . اي و تخصصی شده استچندرشته

ها و نقاط دیگر  که در حوزه، چندانی به آنچهۀاوري معطوف بوده و عالقهاي کوچکی از علوم و فنّحوزه

جدید آشنا اما جهان معاصر به انسانهایی نیازمند است که با فرهنگ علم .  ندارد،افتدجهان اتفاق می

  .بوده و کارهاي خود را با اصول انسانی هماهنگ سازند

اي مهندسان حاکم بوده و چارچوبی است که بر فعالیتهاي فردي و حرفهاست اخالق مهندسی اصولی 

  .اي قرار دارد فعالیتهاي حرفهه بر اساس انصاف به عمل صحیح در تماماز قواعد رفتاري احساسی انسان ک



                                                                                                                   پرویز دوامی 

 

19

به همین . توان آموزش داد دیگر موضوعات مهندسی، اخالق مهندسی را نیز می نظیرِ،هرحالبه

ی تحت این عنوان در هایهاي جدید آموزش مهندسی در اکثر کشورهاي جهان درسدلیل در برنامه

  .دشونظر گرفته شده و تدریس می

  مه آن بهکه شروع آن با خدمات بازاریابی بوده و ادافتار اخالقی، تمام مراحل کاري را، ر

شماري در دست که حیات افراد بییاز آنجای. گیردمیبر در،شودریزي، طراحی و ساخت ختم میبرنامه

  .خالقی باشدا بیش از گذشته مبتنی بر اصول بایدمهندسان است، لذا اقدامات آنان 

  :توان به صورت زیر بیان کرد اخالق را میةعوامل سازند

 کارها، پرهیز از دروغ و خطا، تعهد به قول و گفتار، تمامت انصاف در احترام به عقاید دیگران، رعای

د، کمک به کنانسان به انسانها وارد میه دیگران، جلوگیري از صدماتی که پرهیز از صدمه زدن ب

  .انسانهاي نیازمند، پذیرش قوانین انسانی و اجتماعی حاکم بر جامعه

  :کدهاي اخالقی بر اساس چند اصل قرار دارند

 افزایش ثروت ملتها و بهبود هاي زمینهد مهندسان با استفاده از دانش و مهارت خود بای:اصل اول

  .زیست را فراهم آورندمحیط

د و معتمدانه به مردم، کارفرمایان و اشن درستکار و با استقالل راي بباید مهندسان :اصل دوم

  .مشتریان خود خدمت کنند

 مهندسی خود تالش پذیري حرفۀ و قابلیت رقابتوجههافزایش  در راستاي باید مهندسان :اصل سوم

  .دکنن

 انجمن وابسته به خود مورد انضباط و ضوابط خود را به همراه  حرفۀد مهندسان بای:اصل چهارم

  .حمایت قرار دهند

  :امروزه مهندسان وظایف زیر را بر عهده دارند

 ؛شونددار میپذیرش براي آنچه را که عهده  

 ؛دارندبین بودن براي آنچه را که از طریق منابع موجود اظهار میدق و واقعاص 

 که اي را مورد قبول قرار دهندمهندسی و حرفه ـ آن دسته از تعهدات و وظایف فنی 

 یا این داشته باشندها را  مناسب و دانش کافی در آن زمینهۀـآموزشهاي الزم و تجرب

 ؛ها را در خود به وجود آورندمشخصه

 ترین حالت ممکن  به مناسببایدشده را شده در ارتباط با مسئولیتهاي پذیرفته کسباطالعات

 دهند؛در اختیار کارفرما و مشتریان طرف قرارداد قرار 

 ؛ باالترین حد ممکن افزایش دهندبهاي خود را  حرفه و تجربۀدانش 

 اي خود پذیرا گردند؛ را در کار حرفهشدهروزاهمیت داشتن اطالعات به 
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 اي خود را از طریق اعمال کارهاي با وقار و صادقانه و صمیمانه افزایش اقت و اعتبار حرفهصد

 ؛دهند

 سیت، سن و اي با زیردستان و همکاران خود بدون توجه به نژاد، مذهب، جنرفتار منصفانه

 ملیت آنها داشته باشند؛

 صورت  خود را بهصاصی وجود ندارد، دانشچنانچه موارد منع قانونی و حق مالکیتهاي اخت

 ؛د و در اختیار دیگران قرار دهندننکرایگان و آزادانه منتشر 

 ؛نندکتشویق اي همکاران خود را به رعایت اصول اخالق مهندسی و وجدان حرفه 

  ده و کراز طریق کار گروهی و مشارکت جمعی از پذیرش انتقاد صمیمانه و منصفانه استقبال

 کنند؛ پرهیز ،و غیرانسانی استاي مذموم  که پدیده،جوییاز عیب

 گیرد رفاه عمومی انجام میۀمنظور توسع، که بهاز فعالیتهاي اجتماعی و کوششهاي فرهنگی ،

 ؛دننکده و در آنها مشارکت کرهمواره استقبال 

 ؛دننک مهندسی خود به همکاران و زیردستان کمک ۀ حرفۀدر جهت توسع 

 نند، به شرط آنکه کا کارفرمایان خود همکاري اي خود ب حرفهصادقانه و صمیمانه در زمینۀ

 ؛این ارتباطات منطبق بر اصول اخالق مهندسی باشد

 اي و حتی پس از آن در حفظ اطالعات و محرمانه نگه داشتن در طول فعالیتهاي حرفه

  ؛اطالعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد خود متعهد باشند

 آن کسب شود،  و اجازةداشها مغایر با منافع کارفرما نب دانستهچنانچه انتشار این اطالعات و 

  ه و سخاوتمندانه آنها اقدام کنند؛در انتشار صحیح، آزادان

 که بیش از گونه هدیه، پرداخت یا خدماتی را، اي هیچدر ارتباط با کارفرما و تعهدات حرفه

هاي خدمات در تعیین هزینهو انصاف را  پذیرندنشده است،  ارزش اسمی خدمات و کار انجام

  ؛خود در نظر گیرند

 هاي الزم را نسبت به عواقب به زیردستان، همکاران و کارفرمایان خود کمکها و توصیه

ده و در کردهند، اعمال مدت و درازمدت کارهایی که انجام میمستقیم یا غیرمستقیم، کوتاه

  اند، ارائه دهند؛ که بر عهده گرفته،حد دانش خود تصویر روشنی از آنچه را

 انسانی را مورد توجه قرار داده و در ۀایمنی و حفظ سالمت همکاران و زیردستان و جامع 

 فراهم آوردن ضایعات ، که موجبجهت حفظ منافع جامعه و منافع عمومی از هر نوع حرکتی

  .دننک پرهیز شود،میها را به این زمینه
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  گیريتیجهن .5

ندسی هیچ دستورالعمل سحرانگیزي وجود ندارد اما اقدامات  مهاگرچه براي موفقیت در حرفۀ

 افزایش اي شدیداً که با اعمال آنها شانس مهندسان براي پیشرفت و موفقیت حرفههستمشخصی 

  .ه شده استئتعدادي از این اقدامات در این مقاله ارا. یابدمی

یا ، مهندس ارشد شرکت، ، معلمیرآنها را با مد. دننک مطالعه بارهاشود که این موارد را توصیه می

  .از آن بهره گیرندمربی خود مورد بحث قرار داده و در کار خود 

  :شودمی زیادي کیدأت نکته 3 بر ،دیگیرمی قرار ارزیابی مورد خود مدیر طرف از که هنگامی

 ها  وسعت و عمق دانش فنی و دانستن آنکه چگونه این اندوخته:دانش فنی و مهارت مهندسی

  ؛استبرید بسیار مهم کار میهوکار بل کسبئهاي خالق براي حل مسادر ایجاد ایدهرا 

 ِتوانید یک گروه انداز سازمانی چگونه میبراي رسیدن به اهداف و چشم: روهی و رهبريگ کار

 ؛ثر را سازماندهی و رهبري کنیدؤانعطاف و مکاري با روابط قابل

 ةنید با اعمال دانش، آگاهی داوري و ابتکار در حوزتواچگونه می: وري کارها و بهرهياجرا 

ؤثر رضایت موقع و ماي بهها به گونهریزي و اجراي برنامهاي مهندسی در برنامهچندرشته

 .مشتریان را کسب کنید
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