
  
 ١٢٥                                                    ۱۳۴تا  ۱۲۵از صفحه , ١٤٠٤ويژه کنفرانس آموزش مهندسی در , ۴۳ دوره, يشکده فنه دانينشر    

   Email: engineering@ias.ac.ir                ,            ۲۲۷۱۹۷۴۲:    فاکس ,               ۲۲۷۱۹۰۰۵      :تلفن:    نويسنده مسئول   *
  

  رانیا یآموزش مهندس يبازنگر يهاها و ضرورتنهیزم
  

  2حسن ظهور ،1*يغفار يمحمدمهد
  علوم مهندسي فرهنگستان علوم گروه يات علميعضو ه۱

  و  وسته فرهنگستان علوميعضو پ۲
  يفشر يون دانشگاه صنعتيک و اتوماسيربات - ي طراح ياستاد و عضو قطب علم

  
  دهیچک
 يو داشتن عملکرد يو تخصص يدرس يهات در برنامهيموفق ،يريادگيند يفرآ يروان ساز يبرا جهات مختلف از يآموزش مهندسمطالعه       

است  يامرمناسب  يهامهارت يريات و فراگيها و خصوصيستگيشا يان به پرورش برخيدانشجوت يبه منظور هدا، يکار يهاطيد در محيمف
 يشود، در حاليکشور انجام م يمهندس يهاآنان در حال حاضر در دانشکده يعلم يهاهياساختن پ يان و قويانتقال دانش به دانشجو .يضرور

ت يو رعا يو اقتصاد ي، مسائل اجتماعيکارگروه، تي، خالقياجتماعه يسرما لياز قب يدر ارتباط با موارد يتيکه به آموزش موضوعات با اهم
که  ياجتماع يهاهيو سرما يت، کارگروهيمانند خالق ييهايستگيشات ياره اهمن مقاله دربيدر ا. رديگيصورت نم يتوجه جد ياخالق مهندس

ن مقاله يادر ن يهمچن .ه استبحث شد ينيو کارآفر يبا نوآور هايستگين شاياو درباره ارتباط ، ندکشور ارزشمند يدر حوزه آموزش مهندس
و  ،يابيارزنظران دانشگاه و صنعت  صاحب يهادگاهيو دوجود براساس مستندات مران يا يآموزش مهندس يش رويپ يهاها و فرصتچالش

و  يرو نوآو يها بر آموزش مهندسر آنيو تأث يو انسان يکيزيف يهاهيدر کنار سرما ياو اخالق حرفه ياجتماع يهاهينقش و ارزش سرما
 در يآموزش مهندس يبهبود و ارتقا يدر راستا ير عملها در قالب چند راهکايجه بررسيسرانجام نت. فته استگرقرار  يمورد بررس ينيکارآفر

  .ده استششنهاد يران پيا
  

صنعت و  ،ياخالق مهندس ،ينيکارآفر ،تيخالق  ،ينوآور  ،يه اجتماعيسرما ،يآموزش مهندس :يدیکل يهاواژه
  دانشگاه

  
  مقدمه
 يطيک و محيعوامل ژنت ييشرفت بشر در شناسايپ
 ييآشکار ساختن تواناش و بروز و يت خوين شخصيدر تکو

-يزيربرنامه يو عالئق خود باعث شده است که در تمام
ها يژگين ويبه ا ياز جمله آموزش مهندس يزندگ يها

متناسب با  يزيرن توجه و برنامهيچنانچه ا. ]۱[ديتوجه نما
نه شدن استفاده از امکانات يباشد موجب به يط فرديشرا

شرفت و توسعه يپ سرانجامافراد شده و  يهاييو توانا
توسعه  ياز طرف. ]۲[جامعه را به دنبال خواهد داشت

شرفت يگرو پ در يحد تا ين رفاه اجتماعيو تأم ياقتصاد
  .]۳[است يالمللنيب يهارقابت در صحنه ييصنعت و توانا

د يبا يآموزش يهايزيرن منظور برنامهيتحقق ا يبرا
 يآموزش يهادوره يد تا مهندسان را در طنباش يابه گونه

، ياخالق مهندس، ينيکار آفر: مانند ياژهيات وياز خصوص
-هي، سرمايه علوم مهندسيت، معلومات پايو خالق ينوآور

گران برخوردار يبا د يو همکار ي، کار گروهياجتماع يها
که در  يريچشمگ يهاشرفتيبا توجه به پ. ]۴[ سازند

ع در سطح يز صنايو ن يو فناور يحوزه علوم مهندس
ران با يدر ا ي، آموزش مهندسده استشحاصل  ينجها
الزم است روش متداول . ار بزرگ رو به رو استيبس يچالش

رد و در يقرار گ يدر کشور مورد بازنگر يآموزش مهندس
 .]۵[جاد شوديا يرات اساسييآن تغ

کشور انجام  يمهندس يهاآنچه امروز در دانشکده
ه يکردن پا يان و قويشود، انتقال دانش به دانشجويم

 يريفراگ يتوانا ساختن آنان برا ياآنان و تا اندازه يعلم
ت يکه در ترب يدر حال. ]۶[د استيجد يهادانش

ش ي، افزايمانند اخالق مهندس يمهندسان از مقوالت
 ينيو کارآفر تيو خالق يا نوآوريو  ياجتماع يهاهيسرما

است  يار مهمين مطلب موضوع بسيا .ستين يخبرچندان 
  .]۷[ران به آن توجه شوديدر ا يد در آموزش مهندسيباکه 

  

  تیو خالق ينوآور
  -ن و مهم يت به عنوان اولي، خالقيدر آموزش مهندس     
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 د شمردهيجد يهاد فرآوردهيدر تول يمهندس يين توانايتر
ز يشگفت انگ يهايورجاد فناينقش مهندسان در ا. شوديم

 يهاشهياربردن اندبه کو ت ير همراه با خالقياخ يهادهه
ت، ين باور که خالقيا. ]۸[ ن استيار قابل تحسينو بس

ار يبس يهاوهيده با شياست سبب گرد ياستعداد همگان
ان يت در ميو خالق يها قدرت طراحدر دانشگاه يمطلوب

مهندسان کشور اگر . ت گردديتقو يان مهندسيدانشجو
بتکار، از ا دنتوانياشند، مل صنعت بيسامص يشخقادر به ت

 يهايل و نوآوريت، نبوغ و پشتکار خود در حل مسايخالق
و  ينه توسعه اقتصاديزمجه يو در نتاستفاده کنند  يصنعت
 يبرا. شوديفراهم م يالمللنيو رقابت در صحنه ب يصنعت
د يک جامعه باي يآموزش يهان مهم، هدفيدن به ايرس

کران در از متف ياريبه باور بس. خالق باشند يهااميحامل پ
جاد يو ا يدگنني، آموزش آفررياخر قرن ييپر تغ يايدن

ت يولن مسؤيترابندگان مهميت در آموزش يقدرت خالق
  .]۹[هاست ژه دانشگاهيبه و ينظام آموزش يپرورش

که از موضوع  ياديار زيف بسيبر تعار يبا مرور
توان به صورت يها را مآن يت شده است، جمع بنديخالق

  :]۱۰[ ان کردير بيز
ا ي يند ذهنيک فراي، ييک توانايت به عنوان يخالق

          ن نو بودنيک پاسخ منحصر به فرد است که در عي
که  يار مهميال بسسؤ. ک مشکل بپردازديتواند به حل يم

ت در افراد مختلف با آن يبا توجه به تفاوت در سطح خالق
ا ي يين توانايتوان چنيا مين است که آيم ايشويمواجه م

  را در افراد مختلف پرورش داد؟ يند ذهنيفرا
نشان  يت و نوآوريخالق يعلم يبررس ر تحوليس

 يم بنديتقس يتوان آن را به سه دوره اساسيدهد که ميم
  :دکر
د يا دوران اميها ، دوران نداشته۱۳۳۰تا قبل از دهه  -۱

  شتر يدانش ب يبرا
 يبر رو يق و مطالعه علميدهه تحق ،۱۳۴۰دهة  -۲

 تيخالق
و بعد از آن، دوره کاربرد همه جانبه  ۱۳۵۰دهه  -۳

 تيخالق
شدة مربوط به روند  يبا توجه به مستندات جمع آور

توان به صراحت اذعان داشت که نه يت، ميخالق يخيتار
تواند توسعه ياست و م ييک تواناي يت و نوآوريتنها خالق

ن يبه ا يبايدست يبرا يگوناگون يهادا کند، بلکه مدليپ
   .ز وجود داردين يگژهيو

به توان يم را  يک طرح مهندسيت در يعوامل موفق
  :]۱۱[کرد  يم بندير تقسيمراحل ز

آن  يارد هدف از اجيقبل از شروع طرح با: هدف -۱
هر چه هدف روشن تر و واضح تر باشد، . مشخص باشد

تر خواهد قيآن دق يينها يابيآسان تر و ارز يکار طراح
بر  يادير زيطراحان تأث يو باورها ينيجهان ب. شد
  .جه طرح داردينت
 يد به علوم الزم برايان بايمجر: يدانش فن -۲

وابسته  يو بتوانند مسائل فن اشندطرح مسلط ب ياجرا
 .به طرح را حل کنند

د تجربه و يان طرح بايمجر: يتجربه و فناور -۳
 .مشابه داشته باشند يهانه طرحيرا در زم يکاف يفناور

ان طرح و يت مجريخالق هنر، فکر و: تيخالق - ۴
در  يد نقش موثريجد يه فناوريارا يها برات آنيقابل

 .شوديت محسوب ميو خالق ت طرح دارديموفق
 ينوآور ينه برايبه يجاد فضايکه به ا يگريعامل مهم د
است که در قسمت  يه اجتماعيکند، سرمايکمک م

 .شوديم درباره آن بحث مچهار
  

 یه علوم مهندسیمعلومات پا
ه و يبه علوم پا يک حداقل، تسلط کافيه عنوان ب
نه يدر زم ي، داشتن اطالعات مهندسيمهندس يمبان

 يخود و داشتن نحوه استفاده از منابع و اسناد فن يتخصص
 يهاروش يريها و به کارگل دادهيتحل ييدر کنار توانا

ک مهندس يه يا پايه يتوان مهارت اوليرا م يمهندس
در . ز کامالً شناخته شده استين يدانست که به طور سنت

و  يدگيه ورزين، پاينو يهاغلبه بر چالش يکه برا يحال
  . از استيها مورد نن مهارتياز ا يسطح باالتر

در حال و گذشته، به  ي، حتيت مهندسياما، فعال
ط يم در شرايد و تصميو خلق دانش جد يطراح ييتوانا

ا مبهم يت کامل ط نبود اطالعايم در شرايتصم يعنيابهام، 
ت مهندسان يفعال يبرا يين توانايا. از داردين ،ندهيبودن آ

. و روز افزون دارد يديکل يتيه اهميدر اقتصاد دانش پا
د به يمهندسان جد يبرا يين توانايد بتوان گفت که ايشا
ظهور . ]۱۲[شود يم يه تلقيپا يهامهارت وجز ينوع

نده يدر آ عه آنرشد و توس ينيش بيه و پياقتصاد دانش پا
فناورانه در  ينيکار آفر ينده و نقش محوريدر آو نقش 

از  يکيد يطلبد که شايمرا  يديمهندسان جد ،آن
-يآ- ن را دانشگاه امن مشخصات آناين و بهتريترخالصه
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خبره، از نظر  ياز نظر فن يمهندسان: ه کرده استيارا يت
 يهندسآموزش م. رکيز ينيآگاه و از نظر کار آفر ياجتماع

د يبا ينکه آموزش مهندسيا يعنين مشخصات، يمتناظر با ا
  .]۱۲[ر کند ييتغ يبه آموزش توسعه فناور ياز آموزش فن

که به طور  يرات و تحوالتييکامالً واضح است که با تغ
شود به يجاد ميا يمختلف مهندس يهامستمر در شاخه

ستم ين سيا. از استيباال ن ييبا کارآ يستم آموزشيک سي
 ينه تخصصين در زميد بتواند اطالعات نويبا يآموزش

ار آنان قرار يمهندسان شاغل را هم به طور مستمر در اخت
  . دهد

  

   یاجتماع يهاهیسرما
م از يص و مفاهياز خصا يا، مجموعهيه اجتماعيسرما

هاست که مانند اعتماد، هنجارها و شبکه يسازمان اجتماع
دن به منافع يرس ياعضا برا يل کننده همکاريتسه

مطالعات موجود در سطح جهان عموماً . مشترک است
را  يه اجتماعيسرما ين آموزش و ارتقايرابطه مثبت ب

ن يبرخالف رابطه متقابل و مثبت ب .د کرده استييتأ
، مطالعات موجود در يه اجتماعيو سرما ية انسانيسرما

نتوانسته است  يدهد که نظام آموزش عاليران، نشان ميا
کردگان ليتحص يه اجتماعيسرما يدر ارتقا يچنداننقش 

 يکه درباره آموزش مهندس يايقيمطالعه تطبدر . فا کنديا
ح يتوضن ي، چن]۱۳[ استشده انجام  يه اجتماعيو سرما
دانش  يرا برا يفها اهداکه دانشگاه شوديداده م

ک يرند تا در محل کار به اندازه يگيآموختگان در نظر م
اند نه ان موظفيدانشجو. نقش کنند يفايا ولؤشهروند مس

رند بلکه يک موضوع خاص را فرا گيتنها مهارت در 
 دز در خويرا ن يو شغل ياجتماع يشهروند يهامهارت

 يدرس يهادر برنامه يسنت يهاوهياما، ش. جاد کننديا
جاد مهارت در موضوعات يکه فقط به قصد ا يمهندس
ن يدر ا .ستنديرست نو د ين اهداف کافيا ياند براخاص

 يد برانتوانينم يآموزش يهان گونه برنامهيصورت ا
براساس مطالعات . د کننديتول يه اجتماعيان سرمايدانشجو

ه ياز کشور، سرما خارج يهادانشگاهاز  يبرخانجام شده در 
ر ارتباط يز يهابا مؤلفه يان مهندسيدانشجو ياجتماع

  :مثبت دارد
 م ين جرايسطوح پائ •
 باال يرد آموزشدستاو •
 در دانشگاه  ابقا •

ژه در يبر دانش بو يد در مؤسسات مبتنيابداع و تول •
 ]۱۳[ يارتباط با آموزش مهندس

دهد که در کشور ما يکه مطالعات نشان م يدر صورت
د و ينتوانسته است باز تول ياجتماع ياست گذارينظام س

 يه اجتماعيق و تبلور سرماياز مصاد يديجد يهانشيآفر
وندها يها و پکردگان را در قالب شبکه ليگان و تحصنخب
نه ين زميدر ا يد، لذا با شکاف در خور تأملين نمايتضم

ش يافزا ]۱۴[ مرجعکه  يدر صورت .]۱۳[م يامواجه
جاد يبه ا يرا کمک درخور توجه ياجتماع يهاهيسرما
ن باور يبر او  ،کنديم يمعرف ينوآور ينه برايبه يفضا

ا ي يعية طبياس با سرمايدر ق ياجتماعه يسرمااست که 
که، نيح ايتوض. شوديف ميتعر يه انسانيو سرما يکيزيف

 ييها، مواد، ابزارها و مهارتيو انسان يکيزيف يهاهيسرما
. برنديفرد را باال م يورو بهره يزان بازدهيهستند که م

 يها از سازمان دهز ناظر به آن جنبهين ياجتماع هيسرما
است  يها، هنجارها و اعتماد اجتماعر شبکهينظ ،ياجتماع

و مهندسان را  يان جوامع علميم يو همکار يکه هماهنگ
. دهديش ميمتقابل افزا يهابه بهره يبابيبه منظور دست

شود ي، منوط به آن ميه اجتماعيموفق سرما يريگشکل
قائل  يروابط دراز مدت چنان ارزش يکه مهندسان برا

نداشته  ياان منافع کوتاه مدت جلوهباشند که در نظرش
  .باشد

  

 یاخالق مهندس
افته يل يتشک يمختلف ياز قشرها يهر جامعه علم

در شکل  يير بسزاين قشرها که تأثياز مهم تر يکياست و 
. و توسعه آن دارد، جامعه مهندسان آن ملت است يده

از  ييار بااليرود که مهندسان استاندارد بسيانتظار م
 يمهندس. الق را در رفتار خود بروز دهندصداقت و اخ

ها همه انسان يت زندگيفيم بر کيو مستق ياتيح يريتأث
له مهندسان يکه به وس يخدمات ن اساسيدارد و بر هم

 ي، انصاف و برابريطرفيشود مستلزم صداقت، بيه ميارا
ت و رفاه يامن يت از بهداشت همگانيد بر حماياست و با

  .]۱۳[معطوف باشد  يعموم
 يندسمه يستم آموزشيص سيدرباره نقا ينظرسنج

مناسب علوم  يهادرس دهد که خاليدر کشور نشان م
 يو روانشناس يبه خصوص آموزش اخالق مهندس يانسان

 يو برا استر يار چشمگيها بسخ علم در دانشگاهيکار و تار
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ش يف و رفتار بهتر افزايشتر مهندسان با وظايب يآگاه
  .]۱۵[م دارد يرابطه مستق يط کاريدر مح نآنا ييکارا

 يارياخت يه درسي، ارا]۱۶[ مرجع مطالعات يبر مبنا
ل يا سال آخر تحصيدر سال سوم  يبه نام حرفه مهندس

که  ينه مهندسياز استادان با تجربه در زم يکيتوسط 
د يجد يهايک طرف و فناوريک با صنعت از يارتباط نزد

 .است ياشد، ضرورگر داشته بياز طرف د يدر عرصه جهان
  :ر باشديتواند شامل موارد زين درس ميعمده ا يمحورها
  ران و جهانيدر ا يخ مهندسيتار -۱
  در جهان يو صنعت ير تحوالت علميس -۲
  يصنعت يو حقوق يروابط کار -۳
  يديو تول يروابط اقتصاد  -۴
  ديو تول يطراح ياستانداردها -۵
  يو مهندس يااخالق حرفه - ۶
  داريست و توسعه پايز طيحفظ مح -۷
  گاه مهندسان در حرفه توسعهيشدن و جا يجهان -۸
   .ارتباط صنعت و دانشگاه -۹

تواند باعث يم يسرانجام، آموزش اخالق مهندس
   .در آرا و نظرات شود ييو همگرا يش توان اخالقيافزا

  
  یچشم انداز کالن آموزش مهندس

که در  ييهابه صرف کوشش ياصالح آموزش مهندس
را يز .شوديرد، تمام نميگيها و مدارس صورت مانشگاهد
و بازار  ين آموزش با اقتصاد و صنعت و تجارت و کشاورزيا

دارد و  يوند ناگستنيون کشور پؤگر شيو د يو سازمان ادار
م که يد روشن کنين بايبنابرا. هاستط آنيمشروط به شرا
دارد و  يست و چه مشکالتيچ يبرا يآموزش مهندس

  .ن آموزش را توسعه داديد ايبا چگونه
  

  یاهداف آموزش مهندس
افتن بر يو تسلط  يعلم ياز شالوده مبان يآگاه -۱

  ياديبن يهادانسته
، ليلحتجربه، ت( يمهندس يهااز روش يآگاه -۲

و ) يتجرب يهايو بررس ي، طراحيمحاسبات، مدل ساز
 هاآن يرياعمال تجربه به منظور به کارگ

و  ياز عوامل اقتصادحاصل  ياز فشارها يآگاه -۳
ت ي، حساسيمهندس يهاستميدر روابط با س ياجتماع

 يسازماندهت ي، داشتن قابليات حرفهيولؤنسبت به مس
 هادهيه ايو ارا

در جامعه و اقدام  يمهندس ياحرفه يگسترش الگو -۴
 ].۱۷[الزم  يهاتيبه فعال

  

  ندهیمهندسان آ يهایژگیو
تحوالت علوم و ران و يط حال حاضر ايتوجه به شرا با
ل رشته يالتحصفارغ کي يبرا يژگيو ۱۸ ،ندهيدر آ يفناور

  :]۱۸[شود يف مير تعريبه شرح ز يمهندس
ات و اصول ياضيه، ريدر علوم پا يه قويداشتن پا -۱

  يمهندس
از  يارياد شده در حل بسياصول  يريت به کارگيقابل -۲

 يل واقعيسام
 يشيآزما يهاداشتن دانش و تجربه در انجام روش -۳
مربوط به تخصص  يهايداشتن دانش باال در فناور -۴

 خود 
 ارتباطات و تبادل نظر ياد در برقراريمهارت ز -۵
 هاو شرکت تبا اصول تجار ييآشنا - ۶
 ياسي، سي، اخالقيت اجتماعيولداشتن احساس مسؤ -۷

  يو انسان
بر  ير فناورياز تاث يو اجتماع يخيدگاه تاريداشتن د -۸

 ستيط زيجامعه و مح
مختلف  يهاهماهنگ از شاخه يريودارا بودن تص -۹

 يمهندس
 ه و تفکر خالق و هوشمنديداشتن روح  -۱۰
  يرات شغلييت انعطاف در تغيدارا بودن قابل  -۱۱
  يل بحرانيسامر در يمات خطياتخاذ تصم ييتوانا  -۱۲
 يو فرهنگ آموختن در ط يشگياق هميداشتن اشت  -۱۳

 يزندگ
 يدارا بودن فرهنگ کار گروه  -۱۴
- تيانجام دادن فعال يزم برانه اليجاد زمياق و اياشت  -۱۵

 يپژوهش يها
 ستيط زيبه حفظ مح يبنديپا  -۱۶
  ياتيبا علوم ح ييآشنا  -۱۷
  .يو فرهنگ يدرک ارزش هنر  -۱۸

 يهادر دانشگاه يرانيالن ايفارغ التحص يابيارز
 يهايژگين گروه در ويدهد که ايکشور نشان م يمهندس

، ۷ف يرد يهايژگيدارند و در و يکاف يستگيشا ۱ف يرد
ها با کمبود فيگر ردياند و در دمتوسط ۱۸و  ۱۵، ۱۱، ۱۰

ست و يط زيبه حفظ مح يبنديپا. روبرو هستند ياساس
و  ياسي، سي، اخالقيت اجتماعيولؤداشتن احساس مس
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د يدر توسعه و تول يآموزش مهندس ياز اصول اساس يانسان
 يهايدگيچيپ. عصر حاضر است يبرا ياز اساسيدار و نيپا

 يازمند آن است که مهندسان دارايامروز ن يهايفناور
 يمختلف مهندس يهاهماهنگ از شاخه يريدانش و تصو

فرهنگ کار  يدارا يل چند منظوره بودن فناوريو به دل
مات ياتخاذ تصم ييگر، آنان تواناياز طرف د. باشند يگروه
امروزه، در چرخه . را داشته باشند يل بحرانير در مسايخط

 يبنگاهادر  يحت يصنعت يهاستميعمر محصوالت و س
ها ن آنيتررخ داده است که مهم يتحوالت اساس ياقتصاد

 يهاتيد شدن فعاليکوتاه شدن چرخه عمر محصول، ناپد
لذا، آموزش . د استيجد يهايو ظهور فناور يصنعت

 يرد که آنان دارايصورت گ ياد به گونهيمهندسان با
و بتوانند خود را  داشنب يرات شغلييت انعطاف در تغيقابل

ق دهند يد کسب و کار تطبيط جديبه سهولت با شرا
]۱۸[.  
  

 صنعت در بارهو دانشگاه  نظرانصاحباظهار نظر 
   یآموزش مطلوب در مهندس يهایژگیو

مداوم  يشامل بررس يآموزش مطلوب در مهندس •
متخصص  يرويت نيجامعه و صنعت کشور، ترب يازهاين

با  يآموزش يهام برنامهازها، اصالح مداوين سبر اسا
ت يو تقو يصنعت يمناسب از کشورها يتوجه به الگوها

ها آموزش است و عالوه بر آن يکاربرد يهاآموزش
ن يدر حال حاضر  ا يد هدفمند باشد وليبا يمهندس
 ].۱۹[ ستيطور ن

ده شده و رشته مناسب به يد استعدادها سنجيابتدا با  •
و  يوزش نظراست آم يضرور. شنهاد شوديدانشجو پ

-موزشآبه جز . دهماهنگ باش يکاربرد يموزش علمآ
 ].۲۰[ شودير موارد ضعف مشاهده ميدر سا ينظر يها

و  ينظر يه، مبانيما علوم پا يمهندس يهادر دانشکده •
-يش در حد مطلوب آموزش داده ميا بيات کم ياضير

 .قرار دارند يمهريمورد ب يعلوم کاربرد يشوند، ول
 يبها يکارورز و يآموزاست و به کارشگاه کم يآزما
 ]. ۲۱[شود يداده نم يکاف

در  يآموزش مهندسان ما در دانشگاه از سطح خوب •
دارا  هم  يبرخوردار است، اما نقاط ضعف ياس جهانيمق

بودن در  ياقتصاداست که  يضرور از آن جمله است
 ]. ۲۲[شود نظر گرفته 

 : اشدد شامل دو بخش بيبا يآموزش مطلوب در مهندس •
و  يتخصص يشامل آموزش کالس يتخصص يهاآموزش

 مشتمل بر يعموم يهاآموزش و ن کاريآموزش ح
 ي، کار گروهيوتر، اقتصاد مهندسيکامپ ،ارتباطات مؤثر

ا يها نديت، بهبود فرآيريمد يهااستاندارد، ينيو کار آفر
 يهاله و الگواها، فنون حل مسنديمجدد فرآ يمهندس

-آموزش يهادر حال حاضر، بخش .کارکسب و  يتعال
ا يها ه بخشيو بق هستند يقو يتخصص يکالس يها
طرح و شدن آن  يعمل يا اصوالً برايو  اندفيضع

  ]. ۲۳[ نشده استده يشياند يابرنامه
ت آموزش يفيم باال بردن کيم انجام دهيتوانيآنچه م •

 ].  ۲۴[ است يبردرکا

د يرسد باير مبه نظ ۲۱آموزش مهندسان در آغاز قرن  •
ان يدانشجو و. داشته باشد يشتريب يريانعطاف پذ

ک و هم بعد از آن يکالس يبتوانند هم در دوره آموزش
و " اصالح خود" يالزم برا يهاآموزش يبه راحت

در قرن  يجوامع بشر. را داشته باشند" يسازتوانمند"
ن يدر چن. اندلقب گرفته ۱اريکم جامعه هوشيست و يب

با . دارد ينقش مهم" ريپذطافعوزش انآم" يجوامع
 يآزاد و استار گسترده شده ينترنت عرضه دانش بسيا

 يها راهنمارد و دانشگاهيد شکل گيز بايافت دانش نيدر
 ].    ۲۵[ مناسب به دانش باشند يدسترس يافراد برا

نسبت به  يمهندس يهاسطح آموزش در دانشکده •
 يياالاز سطح ب ياز نظر تئور يصنعت يکشورها

 يهابرخوردار است، اما ضعف مجموعه آموزش در بخش
 ].۲۶[است  يو عمل يکاربرد

و  يشرط اساس يبدون شک آموزش مطلوب در مهندس •
و  يعلم يهادر حال حاضر، جنبه. از استيش نيپ

 يران به اندازه کافيدر ا يعلوم مهندس يآموزش ينظر
ول ا .ت شونديد تقويدگاه بايکن از دو دياست، ل يقو
و  يو کارورز يشگاهيو آزما يتجرب يهاش مهارتيافزا

و تجارت،  يان با علوم اقتصاديدانشجو ييدوم آشنا
 يست و ارتباطات و مسائل جهانيط زيت، محيريمد
]۲۷.[ 

ران الزم است که يت صنعت در ايبا توجه به وضع •
مهندسان به کار گرفته  يبرا يشتريب يعلم يهاآموزش

ها در اکثر ها و کارگاهشگاهيت آزمايشود، گرچه محدود
صنعت از  يتوان با همکاريم يها وجود دارد، ولدانشگاه
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ضمن،  در. ع استفاده کرديصنا يآموزش يهاکارگاه
د است که يار مفيان بسيدانشجو يبرا يتابستان يکارورز

نکار يآخر را به ا يهاتوان حداقل دو تابستان ساليم
ق خود يافراد بر اساس عالکه  ياختصاص داد، به نحو

. آشنا شوند يط کاريبا مح يين دانشجويبتوانند در ح
، الزم يتخصص يو عمل يتئور يهاه  درسيعالوه بر ارا

ز به مهندسان ين يتيريمد يهادرس ياست که تعداد
 يت عموميريکه آنها با مسائل مد يقيه شود، به طريارا
 ].  ۲۸[گانه نباشند يب

-يعمدتاً در دانشگاه اتفاق م يآموزش مطلوب مهندس •
. ت آموزش متفاوت استيفيافتد که بر حسب دانشگاه ک

 يمهندس يهااز رشته ياک دانشگاه پارهيدر  يحت
ن امر يا يحت. گر عقب مانده استيشرفته و بخش ديپ

مختلف و در طول  يهاک رشته خاص در دانشگاهيدر 
  در. شوديمتفاوت م يدوره زمان

-هم رتبه آنها سال به سال در رشته خارج يهادانشگاه
ا نبودن استادان  يبودن . کنديگوناگون فرق م يها

 يعيمختلف به طور  طب ياهکارآمد و برجستگان رشته
 ]. ۲۹[ت توسعه تخصص مؤثر است يفيدر ک

ط يد منطبق بر شرايبا يدر هر کشور يآموزش مهندس •
 که يعمالً کشور .ات و امکانات آن کشور باشديو مقتض

-نفت و گاز است، الزم است برنامه يمنابع غن يدارا
 ياز وجود نخبگان که فناور يبرخوردار يبرا يزير

 همتحول سازند و صادر کنند ياکشور  را به گونه
 يدات گازيا و صادر کننده توليمدرن به دن يفناور

صورت  باشند ايمردم دن يبرا) يو نفت يميپتروش(
نفت و گاز فروشنده بدون  ينکه کشورهاينه ا ،رديگ

و  ينفت يهار فرآوردهين و سايو فروشنده بنز يفناور
باالخره  .به کشور سرشار از نفت و گاز باشند يگاز

مردم  و  يباشد که برا ياد به گونهيبا يآموزش مهندس
ن باشد و کشور را در يژه جوانان کشور غرور آفريبه و
قادر به سوق دهد و  يواقع ييها به خود کفانهيه زميکل

 ].۳۰[ه مشکالت کشور باشد يرفع کل

ران يزان و مديرران، برنامهيگمياستگذاران، تصميس •
مورد نظر خود را با توجه به  يکشور الزم است الگو

در  يجاد چابکيا يست ساله کشور برايانداز بسند چشم
 يهاآموزش  بر يمبتن ييهاع و تعامل با دانشگاهيصنا

و نو  ينيبر نقش کارآفر ديکو تأ يشرفته در مهندسيپ

صنعت و  يد با همکاريامروز با. ه کننديارا يآور
. ل شونديبه محصول تبد يدانشگاه علم و دانش به نوع

 يهايژگياست که از و يت مهندسانين کار، تربيالزمه ا
 ييگو، سرعت و پاسخيريپذ، انعطافيستگي، شايچابک
 ]. ۳۱[جامعه برخوردار باشند  يهاازيبه ن

. اصالح و بروز شود ياست روش آموزش سنت يضرور •
ها را به از اندوخته ياست که ما مجموعهين ين کافيا

ت يترب ياد به گونهيدانشجو با. ميان منتقل کنيدانشجو
ن را داشته باشد که يا ينده توانمنديشود که در آ

 يکه با سرعت و شتاب يخودش را با تحوالت مهندس
از اشتباهات  يکي. ق دهديد، تطبکنير مييروز افزون تغ

-ين است که فکر ميا يان مهندسياز دانشجو يبرخ
ک صنعت يکنند هر مهندس دانش آموخته با ورود به 

ر يداشته باشد و در غ ييات آن آشنايد به تمام جزئيبا
 ]. ۳۲[ت شده است ين صورت بد تربيا

ژه در يبه و يهنر و علوم انسان يهانهيدر زم يدروس •
 يشناسو روان يشناسبا اخالق، اقتصاد، جامعهارتباط 

ح يصح. داده شوند يجا يمهندس يهادر برنامه درس
 يان تنها در الک دروس تخصصيست که دانشجوين

 يلين نوع دانش آموختگان خياغلب ا. خودشان بروند
 ].۳۲[ستند يموفق ن

جاد يا يشتريب يهاياان رشتهيد و ميجد يهارشته •
برخوردارند  يت خاصيها از اهمياان رشتهيم. شوند

]۳۲.[ 

در  يو فناور يع علم، مهندسيل تحوالت سريبه دل •
نده يدر آ يمشاغل يبرا يان مهندسيقت دانشجويحق
 : شوند که احتماالًيت ميترب

  ن مشاغل در حال حاضر وجود ندارند، يا -
زان يبرنامه ر يبرا» مشاغل فردا«از يمورد ن يهاتخصص -

  ناشناخته و مبهم است،  زمان حال عموماً
امروز  يهادهيفردا از پد يعلوم و مهندس يانيشناخت بن -

  . ق تر استيدق
ح يصح ياجرا يبرا ين، تنها راه اصوليبنابرا

       به  يآموزش يهاآن است که برنامه يآموزش مهندس
 ياجرا شود که سرانجام استعدادها ياگونه

و » ينتاجخود است«، »يليخود تحل«، »يخودآموز«
ها را ان را بارور کند و آنيدانشجو» يخود اثبات«

  ].۳۳[متبلور سازد 
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  يریگجهینت
ر تحوالت صنعت و دانشگاه مالحظه يبر س يبا مرور

اول، تنها در  يها در انقالب صنعتشود که نقش دانشگاهيم
که در انقالب دوم که يشود، در حاليآموزش خالصه م

-يم يليفس يهاينفت و انرژع يمربوط به انقالب در صنا
موزش صرف به آموزش و ها از آشود، نقش دانشگاه

 ياما در انقالب سوم که انقالب فناور. افتي پژوهش ارتقا
 ،پژوهشها به آموزش، شود، نقش دانشگاهيز خوانده مين

  .افته استيارتقا  يو نو آور ينيآفرکار
به د يبا يآموزش يزيرن منظور برنامهيتحقق ا يبرا

-ييط و توانايباشد که افراد بتوانند مطابق با شرا ياگونه
ن امر يالزمه ا. ن بهره را کسب کننديشتريش بيخو يها
ن تعداد مورد يبه کمتر ياجبار يهان است که اوالً درسيا
و  ابديش يافزا يارياخت يهادرس تنوع افته وياز کاهش ين

 يتمام يثابت برا سبدک ياز  يهاات درسياً محتويثان
ر يسا وبرخوردار بوده  يمهندس يهاان رشتهيدانشجو

ان به فراخور و ير باشند تا دانشجويپذآنها انعطاف يهاسبد
ن راستا فراهم يدر ا. ط و عالئق خود انتخاب کننديشرا

مورد  يهاانتخاب و اخذ درس يط الزم براينمودن شرا
 يگر ضروريد يهااز دانشکده ،انياز دانشجويعالقه و ن
در  يعلوم مهندس يالخصوص که کاربردهاياست، عل

شرفت علوم يرو به گسترش است و پ مختلف يهارشته
ان ذکر يشا. شيرو به افزا ياو چند رشته ياان رشتهيم

 يتوجه کاف هايزيربرنامه به دين حال باياست که در ع
 ياصل يهانهيو زم يه مهندسيکه اصول پا يبه طور شود
ها وجود داشته باشد در متن آموزش ظرمورد ن يهارشته

. دشو يريها جلوگش از حد تخصصيب يتا از پراکندگ
امتحانات از دانش  يک سري يممکن است با برگزار

ن از آموزش اصول و بتوا، يآموختگان هر رشته مهندس
ن يد، اما در عشوحاصل  نانياطم ه آن رشتهيپا يهادرس

ن حق يشتريب ل ازيد در طول تحصيان بايحال دانشجو
  . برخوردار باشند يريانتخاب و انعطاف و فراگ

-يران مالحظه ميبا توجه به مطالعات انجام شده در ا
و  ودشيمتر دهيچيپ يهر چه مناسبات اجتماعشود که 

رو به  يه اجتماعيابد، قدرت سرماييم يب آن فزونيترک
ژه يالت بويرشد عامل تحص. گذارديش ميکاهش و فرسا

ب و يش ترکيدر افزا يعامل مؤثر يدانشگاهالت يتحص
به منظور پر کردن . است يمناسبات اجتماع يدگيچيپ

مهندسان،  يه اجتماعيسطح سرما يشکاف موجود و ارتقا

ر يل موارد زياز قب يو موضوعاتشود که مطالب يه ميتوص
  .رديمورد توجه قرار گ يمهندس يهادر دانشکده

 يصنف يهاتيو فعال ييگرا ياحرفه يهاانيت بنيتقو •
  ،يدر مراکز علم يگروه

ن يب يو فرهنگ يو علم يتوسعه تعامالت اجتماع •
 ،يها و بررسها و شبکهان در قالب انجمنيدانشجو

  ،فوق برنامه يت هايفعال يعلل ضعف اثر بخش
 ،انيدانشجو يو ارتباط ياجتماع يرشد مهارت ها  •
ان با يدانشجو يعلم يريسطح جامعه پذ يارتقا •

 ادان،است ياريهم
ن نخبگان، جامعه و ياعتماد ب يم فضايو ترم يسازباز

و  يت آزاديبا رعا يآموزش مهندس يهادولت در برنامه
 يهاان و نه به صورت درسيدانشجو يحق انتخاب برا

ت يرعا يو درس يآموزش يزيرسرانجام در برنامه، ياجبار
 .شوديمه يداً توصير اکيموارد ز

توسعه  يهاماهنگ با برنامهد هيبا يآموزش عال -۱
شرفت  علوم و صنعت يکشور و پ يو صنعت ياقتصاد

  .م کنديخود را تنظ يآموزش يهادر جهان برنامه
ارتباط ا يها و حضور استادان صنعت در دانشگاه  -۲

بخش صنعت موجب باال رفتن  استادان دانشگاه با
 .شوديا مهندسان ميان يدانشجو يکاربرد يهادانش

به  يگريد نگاه ديبا ينده مهندسيآ در آموزش  -۳
دانشجو کاربرد  يو برا شودات آن يو محتو يهادرس

 يدر کار مهندس مرتبط يهادرس از يبرخو نقش 
 .ملموس شود

به نوجوانان و جوانان  ياجبار يريل مسيبدون تحم -۴
- در دوران دانش يفرا گرفتن علوم مهندس يراه برا
 .عالقمندان فراهم شود يبرا يآموز

تواند به دوره دانشکده ينم يموزش در جهان کنونآ  -۵
 يهم مثل هر آموزش يآموزش مهندس. محدود شود

د از يبا ينه سازينه است و زميگر مستلزم زميد
 يهاآغاز شود و پس از گذر از آموزش يدوران کودک

ر لعماو پس از آن آموزش مادامه به دانشگاه برسد ياول
 .فراموش نشود

 يهايو فناور يده صنعتيچيپ يمهندسان با کارها - ۶
شرفته سر و کار دارند و الزم است معلومات  خود يپ

 .را به روز نگهدارند
و  يصنعت يهابا دانشگاه در پروژهصنعت  يهمکار  -۷

–ف يا دانشگاه تعريله صنعت يکه به وس يقاتيتحق
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 يهاان در رشتهيدانشجو يآموزش علمه شود، بيم
 .کنديکمک م يمهندس

و  يتيريمد يهاد از آموزشيمهندسان نبادر آموزش   -۸
در هر صورت مهندسان . ميغفلت ورز يکار گروه

ع يصنا يت و راهبريرينده مديدر آسته است که يشا
 .رنديبه دست گز ينرا 

به  ياجتماع يهاهيسرما ، بهالزم است در آموزش -۹
نه يبه يجاد فضايتواند در ايکه م يعنوان عامل مهم

 .شود ياژهيه وکمک کند، توج ينوآور
با زمان اصالح  يمهندس يدرس ها يهاسرفصل -۱۰

ن ياست که به ا ين خصوص ضروريدر ا. شوند
ت شوند تا بتوانند يد تربيبا يمطلب مهم که مهندسان

ز توجه يق دهند نيخود را با علم و فن زمان تطب
شرفت علم و ين پيخاص معطوف شود، و همچن

 .رنديگ هر دو مد نظر قرار) يتکنولوژ( يفناور
ژه در يبو يهنر و علوم انسان يهانهيدر زم ييهاسدر -۱۱

و روان  يارتباط با اخالق، اقتصاد، جامعه شناس
. شوند ندهجاگن يمهندس يهادر برنامه درس يشناس
 يتخصص نهيزمان تنها در يست که دانشجويح نيصح

اغلب دهد که يمطالعه نشان م. ت شونديتربخودشان 
 .ستنديموفق ن يليخ ن نوع دانش آموختگانيا
جاد يا يشتريب يهاياان رشتهيد و ميجد يهارشته -۱۲

 ان يم يهاتخصص يرا در جهان کنونيز. شوند
 .برخوردارند يت خاصيها از اهميارشته

نه يخود را با هر زم قادر باشد ديک مهندس خوب باي -۱۳
را يز. ق دهديشود، تطبيکه در آن وارد م يديجد

خاص  يتخصص نهيزمک ي يبراتنها  که يمهندس
ت ين تربيک تکنسيدر حد قت يت شود، در حقيترب

شرفت يبه مرور و همراه با پشده است و الزم است 
 .شود يبازآموز يآن صنعت در فواصل کوتاهتر

مهندسان نشان  ياز برايمورد ن يهامطالعه مهارت -۱۴
ها و با چالش ييارويرو يبرا ديرا با ندهد که آنايم

که اکنون وجود ندارند و  ييهايراز فناو يچشم انداز
نده پا به عرصه وجود خواهند گذاشت، آماده يدر آ
 .کرد

ه يد بر پايبا ين امر آموزش مهندسيتحقق ا يبرا -۱۵
شتر بر آموزش يد بيها و با تاکدهياز پد يقيدرک عم

ات و فلسفه علم استوار ياضيک، ريزير فينظ يعلوم
 .شود

نش آموختگان ت دايکنند که تربيد مييمطالعات تا -۱۶
تنها به سه  ييد در عصر داناينبا يمهندس يهارشته

 .ن، مهندس و مدرس محدود شوديسيگروه تکن
ت دانشمندان جوان، يترب يبرا يداتيالزم است تمه -۱۷

الذکر در فوق يهانان عالوه بر گروهينوآوران و کارآفر
 ينيبشيپ يمهندس يهارشته يآموزش يهابرنامه
 .شود

مبادله و  ييکه توانا يز سواد اطالعاتد ايمهندسان با -۱۸
و نرم افزارها و  ياطالعات يهاستميق سيتعامل از طر

 .کند، برخوردار باشنديسخت افزارها را مقدور م
 يآگاه يبرا ۳يجهان ياريو سواد هوش ۲تفکر نوآورانه -۱۹

و  يو تحوالت مهم جهان ۴ن کالن روندهاياز آخر
 يات اثربخشارتباط يبرا ييهااز مهارت يبرخوردار

از جمله شود  ياجتماع يهاهيکه موجب سرما
- يمهندسان هزاره سوم محسوب م يهايستگيشا

 .شوند
 شغلِ يان خود را برايد دانشجوياستادان دانشگاه با -۲۰

 ياقتصاد يازهايها و حل مشکالت و نمقابله با چالش
ت اصول اخالق يجامعه براساس رعا يصنعت –

 يت و کرامت انسانسيط زيو احترام به مح يمهندس
 .آماده سازند

آموزش  يهاعرضه کننده برنامه يساختار سنت -۲۱
 ياد به گونهيمشخص با يهانهيدر زم يمهندس

در  ياان رشتهيم يهاتا بتواند برنامه ت شوديتقو
بر استفاده از  يمبتن يمهندسمختلف  يهانهيزم

 .و اجرا کند يطراحز ينرا  يچند رشته علم
 يوه آموزش سنتيک شينزد ياهنديبدون شک در آ  -۲۲

ن يگزيجا يکيالکترون يهاج با آموزشيامروز به تدر
دگرگون  يها به نحون درسيخواهد شد و نحوه تدو

و  يان به منابع درسيدانشجو يشود که دسترسيم
 .داشتر و گسترده تر بار راحتيپژوهش بس

 يهاکه الزم است در برنامه ياز جمله موضوعات  -۲۳
، يفرد گنجانده شود اخالق يهندسنده آموزش ميآ

ها که آموزش آن است يمهندسو  ياجتماع
د و کنيآشنا م يااخالق حرفه يمهندسان را با مبان

- به جامعه آماده يخدمت رسان يرا برا آنانسرانجام 
 . سازديمتر 

ست و داشتن يط زيبه حفظ مح يبنديه پايروح -۲۴
جامعه بر  ير فناورياز تأث يو اجتماع يخيدگاه تاريد
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توان با گنجاندن اصول يست را ميط زيو مح
آموزش مهندسان  يهادر برنامه ۵داريپا يمهندس

 . ت کرديتقو
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  .، بهار۲۱ران، سال ششم، شماره  يا يفصلنامه آموزش مهندس ."رانيصنعت در ا يازهايو ن يآموزش مهندس"). ۱۳۸۳. (م، هيسلطان -۲۷

  . ، زمستان۳۶ران، سال نهم، شماره  يا يفصلنامه آموزش مهندس ."رانيصنعت در ا يازهايو ن يآموزش مهندس"). ۱۳۸۶. (، دينيقر -۲۸

  . ، زمستان۳۷ران، سال دهم، شماره  يا يفصلنامه آموزش مهندس ."رانيصنعت در ا يازهايو ن يآموزش مهندس"). ۱۳۸۷. (م، ينجمائ -۲۹

  . ، زمستان۳۲ران، سال هشتم، شماره يا يفصلنامه آموزش مهندس ."رانيصنعت در ا يازهايو ن يآموزش مهندس"). ۱۳۸۵. (ا زاده،پاشا يقل -۳۰

قات يمرکز تحق. کشور ين نقشه جامع علميش تدويهما ."کشور در تحقق آن يگاه نقشه جامع علميساله و جا ۲۰چشم انداز "). ۱۳۸۷. (، عينيبم -۳۱

  .کشور، بهار يلماست عيس

  . ماه يد ،، سال هفدهم۶۲ک، شماره يمجله مهندسان مکان ."رانيا يآموزش مهندس"). ۱۳۸۷. (حظهور،  -۳۲

  .، زمستان۲۸ران، سال هفتم، شماره يا يفصلنامه آموزش مهندس ."يارکان نظام آموزش مهندس.") ۱۳۸۴. (م. ، ميغفار و. ، جيحجاز -۳۳

  استفاده در متنب یبه ترت یسیانگل يواژه ها
1 - Smart Community   
2 - - Innovative Thinking 

3 - - Global Awareness 

4 - - Mega Trends 

5 - Sustainable Engineering  
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