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  1404اطالعات تا سال  يآموزش فناور
  

  یم ابطحید ابراهیس
  فیشر یدانشگاه صنعت  - وتریکامپ یدانشکده مهندس یأت علمیعضو ه

  
  دهیچک

کند با  یجاب میران ایدر ا )فا(اطالعات يفناور یدانشگاه نه هفت ساله در آموزشیشیانه و پیرا یساله در آموزش دانشگاه چهلنه یشیپ       
نده یرقابل انکار آن در آیو نقش غ ياورن فنیرات مستمر اییاز تغ یناش يدهایموجود و فرصت ها و تهد ياط قوت و ضعف آموزشهاتوجه به نق
ن یج ایبتوان از نتا یو بخش یمل يدر جهت تحقق اهداف اسناد راهبرد) 1404تا سال (نده در راه یم شود که در آیترس يریجوامع، مس

 يب اجرایمحاسن و معا ین مقاله با بررسیدر ا. بهره گرفت يو اقتصاد ی، اجتماعیفرهنگ يان در حوزه هاشریک پیآموزشها به عنوان 
 یهائ حل ، راهرانیدر ا اطالعات يانه و فناوریرا یمهندس يهامعضالت آموزش  يران، با دسته بندیاطالعات در ا يفناور یدانشگاه يآموزشها

 يد محتوای، توليارشد و دکتر یکارشناس يها در دوره ي، پژوهش محوریدر دوره کارشناس ي، آموزش محورين رشته ایدر جهت گسترش ب
ران ینده ایر در آن متناسب با اقتضائات اکنون و آییو اعمال تغ یدرس يها رهیزنج ینی، بازبیدانش يها و واحدها حوزه يالگوها يبر مبنا یدرس

 ی، فارسیگوئ یفارس يا شالوده يها در کنار ضرورتاطالعات  يل دروس آداب فناورشام نده نگرید آیجد ین درسیعناو. شود یشنهاد میپ
 . ه استن مقاله مورد بحث واقع شدین حوزه در ایدر اران یانه ایموزه را یر برپائینظ يساختار يو ضرورت ها یخوان یو فارس یسینو
  

هاي شغلی  نه فرصتیفا، هز یلیت تکمالیفا، تحص یش دانشگاهیفا، آموزش پ یآموزش دانشگاه :هاي کلیديواژه 
  هاي فا فا، کیفیت آموزش

 
  مقدمه

رات يتأث و حوزه) فاوا(اطالعات و ارتباطات  يفناور
 ياز منظرها. است ياريبس يو علم يآن مورد مناقشه نظر

 ير در کارائيچشمگ ينانه، از اغراق هاينانه تا بدبيخوش ب
ل ين تحلياسهل انگارانه در  يها يشيا ساده اندت يسنج

نگاه  ير زمانيدر کشور ما با تأخ. ها قابل مشاهده است
ش از حد ياست که ب ي" تافلر" ينگاه موج سوم ،غالب
که طبق معمول (ز است ياغراق آم ينانه و در موارديخوشب

نه کشور يشيپ). افته استير رواج يبا حدود چهار دهه تأخ
 يخيارکه به لحاظ ت يما قبل دوران فترت -يما در مهندس

کند عالمانه به نگاه  يجاب ميا - ل استيقابل تحل
ر ير ساياطالعات نظ يم که فناوريارج نه" کرانبرگ"

". ستين يقطعاً خنث ينه خوب است و نه بد ول"ها يفناور
ن ياز بهتر يسنج يکارائ با يارزش يبدون داور يعني

انه يرا ياستفاده از فناور. ميريآن بهره بگ يدستاوردها
باً همزمان با ياطالعات تقر ين ابزار فناوريمهمتربعنوان 

آموزش . ران آغاز شده استيگسترش آن در جهان در ا
اما حفظ . دارد ينه ايشين پيباً چنين رشته هم تقريا يها
 ين فناوريا ينه از دستاوردهايشي، استفاده بين همزمانيا

 يعقب ماندگاز  يدات ناشيانه با تهديش گرايو مقابله پ
 يدانشگاه يآموزشها زانيبرنامه ر يبرا يجد يضرورت

 يگسترش کم ياطالعات است که در فضا يرشته فناور
  .    دارد يق تريدق ينياز به بازبيها ن ن آموزشيه ايرو يب
  

  نهیشیپ
ران به سال يانه در ايرا ينه آموزش مهندسيشيپ
 يف در قالب دوره هايشر يدر دانشگاه صنعت ۱۳۴۹

ارشد علوم  يو کارشناس انهيرالوم و ع ياضير يکارشناس
   ۱۳۶۶از سال ]. ۱[گردد  يبرم ۱۳۵۱از سال  انهيرا

 يدوره ها ۱۳۷۰انه و يرا يمهندس يکارشناس يدوره ها
ف يشر يدر دانشگاه صنعت انهيرا يارشد مهندس يکارشناس

همزمان (ن دانشگاه يدر هم ۱۳۸۱ده و از سال ير گرديدا
 يمهندس يکارشناس يها رهدو )ريرکبيام يدانشگاه صنعتبا 

 يدوره ها ۱۳۸۳از سال ر و ياطالعات دا يفناور
 انهيرا يدکتر يها و دوره اطالعات يفناورارشد  يکارشناس
از سال انه يرا يما بعد دکتر يو دوره ها ۱۳۷۹از سال 
ر يف و سپس در سايشر يدر دانشگاه صنعت ۱۳۸۶

 يهان حال در دوره يدر ع]. ۲[دانشگاهها برپا شده است
وتر در هنرستانها از سال يپلم کامپيدوره د يش دانشگاهيپ

 يها به عالوه دوره ها ن دورهيده که همه اير گرديدا ۱۳۷۸
   يرويت نيغول تربـــمش مستمراَ ها رستانيکاردانش در دب
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  ]. ۵[و]۴[و]۳[ن بخش هستنديدر ا يانسان
 يفناور يل در رشته هاين به تحصيتعداد شاغل

بهشت ماه يبر اساس اعالم ار يزش عالآمواطالعات در 
، وزارت يآموزش عال يزير موسسه پژوهش و برنامه ۱۳۸۷

بدون ( ۸۵- ۸۶ يليدر سال تحص يقات و فنّاوريعلوم،تحق
ل در دانشگاه آزاد و دانشگاه ين به تحصيمحاسبه شاغل

کصد و هشتاد هزار نفربوده يبالغ بر ) يکاربرد-يجامع علم
 ۸۱-۸۲ يليشابه در سال تحصزان مياست که نسبت به م

که حدود دوازده هزار نفر ) ن موسسهيبر اساس اعالم هم(
ضمن . دهديرا نشان م يزده برابريس يبوده است، رشد

 يها که متاسفانه همه متعلق به بازه(که آمار موجود  نيا
زان يب رشد و ميبا توجه به ضر) ستنديکسان ني يزمان

ه دوره چهار ساله با توجه ب(ت ياشتغال پنج برابرظرف
رقم ) يلير در فارغ التحصيکسال تأخي نيانگيو م يکارشناس

ست و يبالغ بر دو يکصد و هشتاد هزار نفر را به تعدادي
ش يافزا يل در سال جاريهفتاد هزار نفر شاغل به تحص

، ۱۳۸۶ن موسسه در اسفند ماه يبنا به آمار هم.دهديم
و  يربردکا يل در دانشگاه جامع علمين به تحصيشاغل

و هفت هزار  يبالغ بر س يو حرفه ا يفن يها آموزشکده
صد هزار نفر شاغل يرا بالغ بر س ينفر بوده اند که رقم قبل

 يانه و فناوريرا يتا دکتر يکاردان يها ل در دورهيبه تحص
ت ياز ظرف. دهد ي، نشان م۸۶-۸۷اطالعات در سال 

وتر در يپلم کامپيد يل در دوره هاين به تحصيشاغل
در  يديوتر آمار جديها و رشته کاردانش کامپ هنرستان
برقرار  ۸۱-۸۲اگر آمار سال  يحت يست وليدسترس ن

کصدوپنجاه هزار نفر هم ين عدد حدود يد به ايباشد با
 يانه و فناورين در بخش آموزش رايافزود که مجموع شاغل
 يانه و فناوريرا يپلم تا دکتريد ياطالعات در دوره ها

 يوابسته در داخل کشور را به عدد يشته هااطالعات و ر
با توجه به . رساند  يحدود چهارصد و پنجاه هزار نفر م

نه متوسط  يانه و هزيت اشتغال و کشش بازار کار رايظرف
 يک فرصت شغليجاد يا ياز برايمورد ن يون تومانيليپنج م
ن گروه يا ينه اشتغال برايزم ين بخش،فراهم سازيدر ا

ارد يليزان حدود هزاروپانصد ميبه م يگذار هيازمند سرماين
نک يها ا ت دانشگاهيظرف. باشد يپنج سال م يتومان ط
هزار نفر باشد  ۴۸انه بالغ بر ين رشته ساليرسد در ايبنظر م

 ۳۷درصد، دانشگاه آزاد  ۸ يدولت يها که سهم دانشگاه
. درصد، است ۵/۲۴ يردولتيدرصد، غ ۳۰ام نور يدرصد، پ

زان يام نور بميدانشگاه پ يدرصد ۵۷ت يفان ظرين ميدر ا

ژه يوتر در سال در خور توجه وينفر کارشناس کامپ ۱۴۴۸۰
  .)۲و  ۱ولاجد( است

  

  ت موجود و راه یان وضعیع يها يدشوار
  يشنهادیپ منفعالنه يها حل

 يآموزش يت هايم قرن فعالينه حدود نيشيپ
با فاصله حدود ده ران يدر ا اطالعات يفناور يدانشگاه

رش دانشجو در يو پذران يانه ها به اين رايال از ورود اولس
ما بعد  يانه تا دوره هايپلم راياز د يليهمه سطوح تحص

ن بخش همزمان يآموزشها در ا يشتازي، نشان از پيدکتر
ه يرو يش باما گستر. در جهان دارد ين فناوريبا رشد ا

که ) ۸۱- ۸۶(ر ياخ يها سال ين آموزشها طيا يکم
ن يش تعداد شاغليو افزا) حدود دو برابر(ت يرفش ظيافزا

 دهد، ينشان م ۸۶تا  ۸۱ يسالها يرا ط) برابر ۱۳زان يبم(
 ييايجغراف يگستردگ ين نگرانيعلت ا. نگران کننده است

 يفيبابت سطح ک يها در سطح کشور و نگران آموزش
شتاز در يپ يها در دانشگاه يها در آنهاست که حت آموزش
) شود ياد مي يفيک يا به عنوان نمونه هاکه از آنه(تهران

آموزش فاقد . ز، قابل مشاهده استيناگر يفين کاهش کيا
ان بار و انبوه فارغ يز يفيا واجد سطوح نازل کيت يفيک

در انتظارشان  يمناسب يشغل يکه فرصت ها يالنيالتحص
ط يتوجه به شرا. نده بحران ساز خواهد شديدر آ ست،ين
هم به  يتير در رکورد فعالياخ يها ن بخش که در ساليا

به ضرورت  يآن با کم توجه يران بخشيبرد و مد يسر م
ن بخش يها و گسترش آن در ا تيفعال يعاجل راه انداز

اقتصاد کالن وزن  يآن در اندازه ها يها تيکه به فعال(
متعدد  يف شوراهاين تکلييتع يدر تنگناها) الزم را بدهد

 ين اسناد راهبرديتدوبه  ين بخش و دلبستگيا يمتول
ه آن و واحد موظف به انجام آن يکه در مورد ته يباالدست

 يان اختالف است، گرفتار گشته اند که اگر براين مجريب
 يشترينشود خسارات ب يعاجل يشيچاره اند ين دشواريا

  .در راه خواهد بود
ادغام  يزمزمه ها يهر از چند گاهن حال يدر ع

 يدانشگاه يها ئه آموزشارا يکه متول يدانشکده هائ
اطالعات هستند در دانشکده  يانه و فناوريرا يمهندس

انه ي، رشته رايعيند طبيک فرآيکه در  يپرسابقه تر يها
آنها حاصل  يآموزش ياز حوزه ها يان رشته ايبه شکل م

  تواند  ين زمزمه ها ميا. رسد يشده است به گوش م
  ن به ين شاغلزايه ميرو يب يکه گسترش کم يره انفعالـثم
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  .جدول ظرفیت پذیرش وتعداد شاغلین به تحصیل در دوره آموزش دانشگاهی مهندسی رایانه و فناوري اطالعات:  1جدول 
  

  آمار دانشجویان رشته هاي رایانه و فناوري اطالعات

  )نفر(تعداد شاغل به تحصیل  )نفر(میزان ظرفیت   ردیف
  جمع  85- 86  جمع  81-82  جمع  86-87  جمع  82-83  مجري  گروه  دوره

  
  
1  

  کاردانی

  6420  آزاد

66
60

  

11400  

22
25

2
  

  

22
34

  

57000  

13
91

70
  

  
  دولتی

    652  240  سراسري
1288  

  
  

82170  
  
  

  پیام نور

  
  الکترونیکی  

  946  10200  غیر دولتی

  
  
2  

  کارشناسی

  3490  آزاد  

46
92

  

6500  
25

18
3

  
  

13
35

7
  

32500  

12
87

01
  

  
  دولتی

    2663  1202  سراسري
10576  

  
  

96201  
  

  پیام نور
  

14400  
    الکترونیکی

  2781  1540  غیر دولتی  

  
  
3  

کارشناسی 
  ارشد

  آزاد  

  

345  

12
87

  

  

81
9

  

1725  

40
81

  

  
  دولتی

    789  سراسري
  

2356  

  819  60  پیام نور
  23  غیر دولتی      70  الکترونیکی

  
  
4  

  دکتري

  آزاد  

  

10  

55  

  

89  

50  

27
6

  

  
  دولتی

  45  سراسري
  
226  

  پیام نور
  

89  
  غیر دولتی      الکترونیکی

  
  
  جمع

  9910  آزاد  

11
35

2
  

18255  

48
77

7
  

  

16
52

9
  

91275  

27
22

28
  

  
  دولتی

  4149  1442  سراسري
  
  

180952  

  م نورپیا
  

14540  12722  
    70  الکترونیکی

  3757  11763  غیر دولتی  
  

  .87تا  86جدول  مقایسه ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در رشته هاي مهندسی رایانه و فناوري اطالعات :    2جدول 
  

 رشد 87-86 دانشگاه 87-88

 کارشناسی کاردانی جمع يمجر کارشناسی کاردانی جمع مجري جمع کاردانی کارشناسی

%29 دولتی 2663 652 3315 دولتی 4268 590 3687  10%  38%  

%10 پیام نور 14400 0 14400 پیام نور 15872 0 15872   10%  

%27 غیر دولتی 1540 10200 11740 غیر دولتی 14915 12750 2162  25%  41%  

    مجازي 0 0 0 مجازي 260 0 260

    بین المللی 0 0 0 بین المللی 75 0 75

%20 جمع 18603 10852 29455 جمع 35390 13340 22050  23%  19%  

  6500 11400 17900  آزاد 
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هزار نفر در حال  ۴۵۰در حد (ن رشته ها يل ايتحص
انه يرش ساليت پذينفر ظرف ۴۸۰۰۰ل و بالغ بر يتحص

از . به بار آورده است، باشد) يتا دکتر يدانشجو از کاردان
 يجه گسترش ناکافيتواند نت ين بحران ميگر ايد يسوئ

ژه تعداد، تنوع تخصص و ين دانشکده ها به ويامکانات ا
  . ]۶[ آنها باشد يعلم يها ئتيه يت اعضايفيک

ن مطلب ذکر دو ياز ا يشتريات بيح جزئيقبل از تشر
 يز کافيت عدم تجهينکته اول واقع. است ينکته ضرور

 يکته دوم ناهمگونهاست و ن ن دانشکدهيا يو ابزار يمال
نده يکالن کشور که با آ ياست ادغام با اهداف آموزشيس

ر آموزش ينظ يکنفرانسهائ يبرگزار حالدر ينگار
ا با ياست و  ۸۸در بهار سال  ۱۴۰۴در سال  يمهندس

 ينده نگاريلوت آير پاينظ يپژوهش يپروژه ها ياجرا
در که در آن ) پامفا( ۱۴۰۴ران يا يها ين فناوريمناسب تر
د ياطالعات و ارتباطات در تول يش سهم فناوريصدد افزا

. است ۱۴۰۴زان پنج درصد در سال يبه م يناخالص داخل
وتر يکامپ يمهندس يانجام شده در دانشکده ها يها تالش

منصفانه با رقم و عدد در مجموع  يکشوردر برخورد
دهد که چون يرا نشان م يط مثبت و در حال ارتقائيشرا

) يارينه چندان اخت( يت هايظرف يکم شيافزا يپاسخگو
هر چند  .ده گرفته شوديد ناديست، نبايرش دانشجو نيپذ

ضمنا . بهبودطلب همواره الزم است يها راه حل ياجرا
ران که رو به رشد يا اطالعات يفناوربخش  ياندازه ها

شه ادغام را يست که اندين يا مستمر است، به گونه
ر بالغ ينظ يان به مشخصاتتو يمثالً م. اثربخش جلوه دهد

ن حوزه، حداقل سه مرکز يبر پانصد شرکت ثبت شده در ا
ش ده يبا سابقه، ب يمستقل، سه انجمن علم يقاتيتحق

ازده ي، حدود يروزنامه، هفته نامه و ماهنامه تخصص
اشاره  يکنفرانس ادوارست يبو انه مستمر يکنفرانس سال

ن بخش را با ياتوان  يگر نميکرد ، که با توجه به آنها د
ا علوم ي يمهندس ياز حوزه ها ينه گرا، جزئيشيپ يتصور

دانشکده  يها ينانه به دشوارينگاه واقع ب. گر، شمرديد
 يها دا هستند در ارائه  شاخهيامر ادغام کاند يکه برا يهائ
ن نکته را به ذهن آورد که يتواند ا ين رشته، ميا يجزئ

ش يه مصلحت گراکه ب نيش از ايب بين ترتيادغام به ا
دا يکاند يدانشکده ها يها يادغام شده باشد، رافع دشوار

اطالعات اما  يانه و فناوريرا يها ين رشته ايب يدر برپائ
اطالعات و  يفناور ينوپا يمت اضمحالل دانشکده هايبه ق

  .  انه  خواهد بوديرا يمهندس

آشکار  و نا يدیکل ها و مشکالت يدشوار 
  ت موجودیوضع

 يهزار نفر ۴۸ت حدود يظرف يدرصد ۷/۹۷سهم 
 يازهايو ن يو کارشناس يکاردان يدوره ها يدانشگاهها برا

ه تمرکز يتوانا، توج يکارشناس يروهايروزافزون کشور به ن
الت يتحص يبه دوره ها يعلم يئت هايروزافزون توان ه

را که کمتر از سه ) يارشد و دکتر يکارشناس( يليتکم
ن به يمتر از دو درصد از شاغلت دانشگاهها و کيدرصد ظرف

اما . سازد ين دوره ها در برابر دارد دشوار ميل در ايتحص
ر باعث قلت ياخ ين امر در سالهاين است که ايت ايواقع
ده و دروس يگرد يکارشناس يها در دوره ها آموزش يفيک

د حق ين دوره ها را عموماً اساتيها در ا دانشگاه ياساس
 يو کارشناس يدکتر يوره هاان ديا دانشجوي يسيالتدر

ارشد با تجربه کم بعهده دارندکه اثرات آن با مشاهده کم 
بر . گردد يآشکار م يان در دروس بعديدانشجو يدانش

 يکه بخش قابل توجه ين دانشگاهين مدرسيشيپ يدشوار
س نو يتدر يوه هايژه شيبو يم دانشگاهياز آنها از فنون تعل

   يها يع فناوريسررند، رشد يگ يس بهره نميدر تدر
د افزود که در رابطه با زمان فارغ يرا هم با يانه ايرا

 يجاد طبقات دانشيباعث ا ين دانشگاهيمدرس يليالتحص
 يوند حوزه هايو عدم پ يفناور يمتعلق به دوره ها

ن حال يدر ع. در دانشگاهها شده است يو آموزش يپژوهش
و  يرسد يبرنامه ها يد سنتينه توليريکماکان به شکل د

د بعنوان يدر انجام آن  با يعلم يعدم استفاده از الگوها
  .دار اشاره نموديک مشکل پاي

ها  که امروزه در دانشگاه يپژوهش محور يالگو
در  يعلت عدم امکان سنجه شود ب يج ميه و ترويتوص

در  يپژوهش يت هاينانه ظرفين واقع بيو تخم ياده سازيپ
ل شده است که يتبد يسينو به نهضت مقاله يموارد

انه در داخل کشور، يرغم بالغ برده کنفرانس مستمر ساليعل
ن بخش در يها اياز آنها به مسائل دشوار يتعداد محدود

 ار متفاوتيبس يفيه هم از سطوح کيپردازند و بق يکشور م
  .برخوردارند يو بعضاً قابل تأمل
 يان نامه هاياز پا يرقابل انکار سطح بخشيکاهش غ

ارشد و  ي، کارشناسيکارشناس يها ورهدر د يليتحص
در گسترش  يکاف ينشان  از عدم امکان سنج يدکتر
ها با توجه به امکانات  دانشگاه يت آموزشيظرف يکم

   يط دانشــطح متوســعداد کم و ستــو  يوزشــآم يناکاف
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  .دارد يدانشگاه ين فعليمدرس
 يت دانشيفيدر ک يه کميرو ين گسترش بيثمرات ا

انه يم يها در گروه يالن دانشگاهيفارغ التحص يو مهارت
 نه گروه ممتاز که در دانشگاه(شوند  يکه وارد بازار کار م

) دهند يل ادامه ميداخل و خارج کشور به تحص يها
 يل آنها به حضور در دوره هايمحسوس است و عدم تما

ن رشته که در سال گذشته يدر ا يحرفه ا يمهندس
ن ياز هم يتواند ناشيد ،ميگرد ريخوشبختانه در کشور دا
ک آزمون يشرکت در  يبرا يعدم اعتماد به نفس فن

  .حضور در بازار کار باشد يبرا يت سنجيفيک
 يبرنامه ها يفوق عدم روزآمد يها يبه دشوار

که (مناسب  يدرس يس، کتابهايتدر يها وهي، شيدرس
 يجد يبه مشکل ين دانشگاهيمدرس يافتن آنها براي

 ين الملليشگاه بيهر سال با حضور در نمال شده و يتبد
ن يبه ا يبه علت عدم امکان دسترس يشترياس بيتهران 

د افزود که در مقابل رشد يرا با) کنند يمنابع را تجربه م
ها تنها  دانشگاه يان وروديمشهود توان بالقوه دانشجو

ل به يتبد يشيد با چاره انديآورد که با يرا ببار م يحسرت
  .ها شود ن آموزشيت ايفيارتقاء ک يابر يجد يحرکت

 يها آموزش يفيک يمستدل تر علل نزول يبررس
و گسترده، آمار و ارقام  ياز به پژوهش ها جدين يدانشگاه

ه و ين بخش مناسب است آنرا تهيان ايدارد که متول يقيدق
رش و يشک در پذ يب. ار پژوهشگران قرار دهنديدر اخت

ا چند گروه يک يتمرکز بر  يفين کاهش کيسنجش ا
ر آنها، منصفانه و ير منصفانه در تقصيغ ينفع و داوريذ

که  يرانيژه مدينفعان بويثمربخش نخواهد بود بلکه همه ذ
د يشا يکه در مقطع(را  ين گسترش کميده اينسنج
دامن زدند مناسب است در ) هم داشته است يهاتيتوج

  .نديبرآ يشيصد چاره اند
 يسينو يو فارس يئگو يعدم توجه به ضرورت فارس

درس و  يها و کالس يژه در متون آموزشين رشته بويدر ا
  يها در همه سطوح کماکان دشوار مقاالت کنفرانس

شدن و گسترش  ياست که به شدت از عموم ينه ايريد
 يو اطالعات يانه ايرا يها يفناور يو اثر بخش شدن ريگافر

  .کند يم يريجلوگ
به  يئت علمينسبت ه نانه،يل واقع بيتوان با تحل يم

 يمهندس يها در دانشکده يکه وضع قابل قبول - دانشجو 
الن پرتوان و يالتحص را با جذب فارغ  -وتر ندارد يکامپ
خارج کشور  يها ن دانشگاهيکه از معتبرتر يجوان

از آنها مشتاق هستند   يارياند و بس ل شدهيالتحص فارغ
 محل يقبل يق به دانشکده هايس و تحقيجهت تدر

   .م کرديترم ،ل خود برگردنديتحص
ن ياز بزرگتر يکياگر نسبت دانشجو به استاد در 

ک است يبه  ۳۸وتر کشور يکامپ يمهندس يها دانشکده
شاغل به  ياد و ناخواسته دانشجوين ثمره تعداد زيا

ن ين دانشگاه اياما در هم). نفر ۵۴۰(ل در آن است يتحص
به  ۲۰متوسط طور ه ها هم ب گر دانشکدهيد ينسبت برا

ر يمعتبر نظ يها ن عدد را با دانشگاهياگر ا. ک استي
 ۴/۶(، استانفورد )کيبه  ۴/۶(ماساچوست  يتو فناوريانست
، هاروارد )کيبه  ۵(نستون ي، پر)کيبه  ۴(، کلتک )کيبه 

با  يو حت)  کيبه  ۱۰(ن آنها يانگيو م) کيبه  ۷(
سه يمقا) کيبه  ۵(س يدارالفنون هم در بدو تأس

ئت يش تعداد هياما راه حل افزا. ديشو يدنگران ميکن
ق اجازه ورود دادن به نسل جوان يها از طر دانشگاه يعلم

اند و داوطلب خدمت در  دهياست که از راه رس يو پرتوان
ب مدرسان مجرب و جوانان يها هستند و از ترک دانشگاه

. ها غلبه کرد ين دشواريتوان بر ا يپرتوان تازه نفس م
توان طلب بهبود يحل ها راه مناسب، يهاحل پس راه 

 يمجر يدانشکده هات از استقالل يحما هستند که با افزا
آنها به  يها آموزش يفيو گسترش امکانات و ارتقاء ک

د ين حال بايدر ع. بازار کار توجه دارند يمهارت يازهاين
ر يها و مس توجه داشت که با کاهش بودجه دانشگاه

رات در مدل و ييتغآنها يمال يفائر خودکياحتماالً ناگز
 يرقابت يکند که در بازار يطلب م يکار يندهايفرآ

ت يفيشده بتوان با حفظ ارتقاء ک يمعمار يبراساس سازمان
ان يرا از متقاض يآموزش ين مکانهاياداره ا يدرآمد الزم برا

  .]۷[کسب نمود
  

اطالعات  يبخش فناورنده یآ یاجمالل یتحل
   رانیاجهان و سهم در 

رو به  ياطالعات، حوزه اقتصاد يبخش فناور
متاسفانه ز بوده و ياست که سهم ما از آن ناچ يگسترش

ن بخش در داخل يسهم ا. ستين فاصله رو به کاهش نيا
ست هر چند يهم قابل اعتنا ن يمل يکشور در حسابدار

امکان گسترش بالقوه مثالً در بخش نرم افزار تا حدود 
  .کصد برابر را داردي

ست که ين بخش در جهان قابل انکار نيا يتواراس
اقتصاد  ينه رشد در بحران کنونيکمزان يل آن حفظ ميدل
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مواجه  يب جديها را با آس است که همه بخش يجهان
در  يديتول يت هايساخته است، در داخل کشور فعال

آن رشد قابل  يانه و سخت افزارهايرا ينه فناوريزم
با توجه  يادرات نرم افزارزان رشد صينداشته و م ياعتنائ

  .کند يرا هم برآورد نم ينه اياهداف کم ،يبه اندازه مال
 يدر حوزه ها ين فناورينده رو به گسترش ايدر آ
با روند  يو اطالعات ي، ارتباطي، نرم افزاريسخت افزار

کشور  يرا برا يقابل اعتنائ يديدر جهان سهم تول يکنون
نده در راه يآ يحت ،نانهيتوان تصور نمود و نگاه بدب يما نم

 ينو برا يها يدر مصرف فناور يحت يهائ يبا دشوار ،را
و  يجهان يحرکت ها شرانياما پ. زند ين ميعموم تخم

 يت در طرح جامعه اطالعاتيتعهدات ما از جمله عضو
ژه يجوان در داخل و بو يانسان يرويسازمان ملل و ن

و  يالم يه هايسرما يل و دارايان فارغ التحصيرانيا
قابل  يزيط جهش را با برنامه ريخارج کشور شرا يتخصص
در  يکيالکترون يرشد قابل قبول بانکدار. انندينما يتصور م

ر کارت ينظ يهائ طرح يپنج سال گذشته و امکان اجرا
ن توان يقات آن از ايقات و عدم توفيسوخت با همه توف

 يک برنامه راهبرديکمک ه دهد که ب ير ميبالقوه خ
ر در بازه ييان متغيمجر يشده و تعهد اخالق ين سنجامکا
را  يط بهتريما شرا يتواند برا يآن م يبه اجرا يزمان يها

ت يبهبود وضع يها از اهرم يکي .ن بخش رقم بزنديدر ا
ل يتعجنه، يکم يدولت يتيريپس از استقرار نظام مد( يفعل

از  ،مانده به شکل مناسب يبان باقين پشتيب قوانيدر تصو
، سروسامان دادن به )له قانون گردش آزاد اطالعاتجم

گذار  ين برنامه اين رشته و تدويا يمهندس ييها آموزش
  .تواند باشد ياثربخش آن م يفيارتقاء ک يبرا

  

  نده نگریکالن و آ يراه حل ها
اطالعات  يفراهم ساز ،يبايراه حل  يازهايندرصدر 

به  نيت و تعدادشاغلينه ظرفيروزآمد و مستمر در زم
. ن رشته ها قرار دارديدر ا ين دانشگاهيل و مدرسيتحص

ت يفيدر مورد ک يکاربرد يها در مرحله بعد پژوهش
 يآموزش يها مدل يها بر مبنا ن آموزشيا يسنج

چنانچه با کاهش  يگسترش کم. رديالزمست صورت پذ
   يت شاخص هايبا رعا( يت در هر واحد آموزشيفيک

) نشجو به استاد تمام وقتر نسبت معقول داينظ يساده ا
با  يفيارتقاء ک يسازوکارها. د متوقف گردديهمراه است با

 يو سنجش توان علم يآموزش يج استانداردهايترو

ن به ين و با مشارکت مدرسيان مناسب است، تدويدانشجو
  ک دوره گذار يدر  ياجرا گذارده شود و حت

  ، در يرشد گسترده کم ي ن بازهيالن ايفارغ التحص
 يحرفه ا يمهندس يا دوره هاي يت سنجيفيک يها زمونآ

 يو نوآموز يمورد سنجش استاندارد واقع و پس از بازآموز
  .ندووارد بازار کار ش ت،يفياز ک ينه ايزان کميو حصول م

 يط فعليج در شرايعاجل قابل ترو يها از راه حل
 ي، نظارت فرا دانشکده ايکارآموز يدوره ها يفيارتقاء ک

دوره  يج برگزاريو ترو يليتحص يان نامه هايپا تيفيبر ک
 يتابستان يروز در ترم ها يهايمستمر آموزش فناور يها

  .ان استيهمه دانشجو يبرا يبه شکل دروس صفر واحد
 ينده نگاريبهبود طلب با آ ين راه حل هايا

ر يباشند که ناگز يطيم کننده شرايتوانند ترس يم
از درون ) يآت يها سالدر (اطالعات  يفناور يها دانشکده

 يها برنامه. متولد شوند انهيرا يمهندس يدانشکده ها
در سال از جمله ن رشته که يمستقل اد و يجد يدرس

 ACM & IEEE يته مشترک انجمن هايتوسط کم ۲۰۰۵
و دروس  يدانش يها و واحدها فراهم شده و حوزه

 يدانش يها نهيبا زم يت کمتريسنخآن  يشنهاديپ
الل دن استيد ايمو دارد ن رشتهيمولد ا يدانشکده ها

ن يد با اهداف بيو شا(توانند  يهمه دانشکده ها م. است
 يو فناور انهيرا يها يان رشته ايم) الزم باشد يرشته ا

دانشکده خود برپا  يوند با حوزه آموزشياطالعات را در پ
فرزند  نياتکامل راه  ون امر استقبال کرد يد از ايکنند و با

تداوم ر بلوغ و استقالل يرا در مس )اطالعات ياورفن(نوپا 
  .ديبخش

 يميقد ياز دانشگاه ها يبرخ يتوان وضع فعل ينم
ن رشته را در ير  باز ايخارج از کشور را هم که از د

کرده و يش عرضه ميک گرايگر به شکل يد يدانشکده ها
را يز.نده گرفت  يط اکنون وآيشرا يکنند، مالک داور يم
باعث شده است  يسنت يمتر و محافظه کارک يرير پذيتغ

ش تازانه اقدام نکنند که در ير دانشگاه نبراسکا پيکه نظ
 يفناور ين کارشناسان دوره دکترياول ۲۰۰۶سال 

 يدکتر يارائه دوره ا يحت. ل نمودياطالعات را فارغ التحص
ل شدن يانه در داخل کشور، فارغ التحصيرا يو پسا دکتر

 يش فناوريت با گرايريمد يوره دکتردر د يرانين زن اياول
  . د استيجد ياطالعات در خارج کشور همه نشانه عصر
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  الزم يبرنامه ا يرئوس طرح ها
 يالزم برا ياتيعمل يحجم گسترده برنامه ها       
 يفناور يمهندس يها که آموزش يطيشرا يساز فراهم

 يبا استناد به اسناد باالدست ۱۴۰۴اطالعات در افق سال 
نقش قابل قبول در  يفايط ايشده بتواند شرا يراحط

فراهم  را ين الملليدر سطح ب يبخشان يمو  يبخش اهداف
 يشده برا ينيش بيت پياست که در ظرف يزانيمه کند ب

  :اشاره کرد توان ين آن ميتنها به رئوس عناو ن مقالهيا
 يالگوها يبر مبنا يدرس يد محتواين برنامه توليتدو ─

 .يمعتبر علم
وند يجاد و استحکام پياب ايساز و کار ي برنامه يجراا ─

 .ن رشتهيدر ا ياشتغال و آموزش دانشگاه يبرنامه ها
 يفيو ک يو زمان دار ارتقاء کم يبرنامه ضربت ياجرا ─

ن رشته با يدانشگاهها در ا يئت علميه يتعداد اعضا
 .زبده در خارج از کشور يرانيالن ايجذب فارغ التحص

  مناسب آموزش  ين محورهايين برنامه تعيتدو ─
  ن يارشد از ب يو کارشناس يکارشناس يدوره ها

  .يو آموزش يپژوهش ينه هايگز
الت يتحص يها ت آموزشيفيارتقاء ک يبرنامه ها ياجرا ─

دوره  يها ت آموزشيفيبا حفظ و ارتقاء ک يليتکم
 .يکارشناس

 يپژوهش يانجام پروژه ها يبيترغ ين ساز و کارهايتدو ─
  .يمل يکاربرد

 يها آموزش ين رشته اين برنامه گسترش بيتدو ─
با ها  اطالعات در همه رشته يفناور يدانشگاه

اطالعات در  يانه و فناوريرا يمشارکت دانشکده ها
 .مناطق کشور

اطالعات و  يفناور يل در استقرار نظام مهندسيتعج ─
در  يحرفه ا يمهندس يرش ضرورت اخذ مجوزهايپذ
 .ت در بازار کاريار فعالورود و استمر ين رشته برايا
 يجاد ساختارهايا يطراح يبرا يانجام پژوهش کاربرد ─

 يمهندس يدانشکده ها يشده برا يمعمار يسازمان
 ين برنامه هاياطالعات در سطح کشور و تدو يفناور

 .نهين زميدر ا يراهبرد
   يموضوع ينه ها و حوزه هايزم يسمت ده ─

 يداخل يازهاين يبه سمت و سو يداخل يکنفرانس ها
 .کشور

م يالگو در سطح کشور و تعم يانتخاب دانشکده ها ─
ق ينوپا از طر يدانشکده ها يکار آنها برا يها روش
 .ينترنتيا اتارتباط

ن رشته در يا يآموزش يمستمر محتواها يبه روزرسان ─
به توجه به  يمقاطع مختلف آموزش دانشگاه

 يران و جهان و بازمهندسيدر ا يعلم يدستاوردها
  ل يها جهت تقل دانشکده يسازمان يرهاساختا

 يها و شوراها ه ها، گروهتيکم يادار يت هايفعال
در  يو تخصص يت فنيفعال زانيمش يو افزا يآموزش
 .آنها
با نظام  دانشکده ها انهيوند مشارکت جويپ يبرقرار ─

 .صنعت و يا انهيرا   يصنف
  ن يدر تدو ياستفاده از مشارکت خبرگان دانشگاه ─

ن ياطالعات و قوان يبخش فناور يراهبرد يبرنامه ها
قانون  يب در مجلس و نهادهايتصو ياز برايمورد ن
 .گذار

 ي، فارسيخوان يبه گسترش فارس يژه برنامه ايتوجه و ─
 يو آموزش اخالق و آداب فناور يسينو يسرو فا يگوئ

 .ياطالعات در همه سطوح دانشگاه
 يموزسوادآ يران برايانه ايموزه را يو برپائ يطراح ─

 يبخش فناور يبرا يجاد حافظه سازمانيعلوم، ا يضمن
 يافت ابزارهايباز ين برنامه ملياطالعات و کمک به تدو

  .يانه ايمستهلک را
  

  يجمع بند
 روز يهاياز فناور يرير و در بهره گييپرتغ يدر جهان

 يه هاير و اثربخش آنها، سرمايکه عالوه بر امکانات چشمگ
ستحکام بخش آن هستند و در شران و ايپ يگسترده جهان

ن يروزمره انسان عج يت هايبا فعال هاين فناوريکه ا يعصر
نانه، دور ي، واقع بينده نگر با راهبرديآ يشده است با نگاه
توان از  يم يسنج يکمک کارائه ط و بياز افراط و تفر

ن يان آموزش اين ميدر ا. بهره گرفتاطالعات  يفناور
، معقول و يمنطق يريکارگ هن بيدر ا يجد يسهم يفناور

نه فرصت ها و يشيجهت استفاده از ب يواجد صرفه اقتصاد
 يرين بهره گيدات در عيتهدر يدر مسنه يکم قرار گرفتن

  .از نقاط قوت و خسارت ندادن بابت نقاط ضعف دارد
 يط موجود در آموزش هايشرا يدر جمع بند

 يروين چون ۱۴۰۴اطالعات تا سال  يفناور يمهندس
رقابل انکار است يغ يت راهبرديک مزيجوان ما  يانسان
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نه مشکالت با يشيزان بيحل م يبرا اول يه راهبردي،توص
 يفناور يدانشکده ها يگشودن درها ،نهين هزيکمتر

خارج و  ازده خبره ينسل جوان آموزش د ياطالعات بر رو
است که با  يئت علميد هيجد يبعنوان اعضا داخل کشور

نه و ين هزيواجد کمتر ،نشيزدر گ يسته ساالريشا
 يشنهاديراهبرد پ .کشور خواهد بود ين صرف برايشتريب

ن يب يت آموزش هايفيو واجد ک يجيدوم گسترش تدر

گوناگون  يها اطالعات در رشته يفناور يرشته ا
دات يدن به تمهيشيراهبرد سوم اند. است يدانشگاه

 يبان در گسترش مستمر و روز افزون سواد عموميپشت
ک حافظه يجاد يهمه شهروندان و ا ياطالعات برا يورفنا

ه ب ات ناموفق و بازياز تکرار تجرب يريجلوگ يبرا يسازمان
 ين راه برپائيتجارب موفق است که قدم اول در ا يريکارگ

  .ران استيانه ايموزه را
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