
  
  
  
  
  
  
  

  فناوري  در توسعهمهندسيالزامات آموزش 
  

  +∗فيضمهدي  ■
ريزي توسعه آمـوزش عـالي دانـشگاه         برنامه دكتراي دانشجوي
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  چكيده
-ي م ياند كه به سخت   دهي در هم تن   ي مقوالت ي و فناور  يمهندس.  است ي مهندس يهاتي بشر، مرهون فعال   ي كنون يش ماد يرفاه و آسا  

 هر چنـد  نبوده فناورانه ي جز كاريزيك مهندس در نگاه كالن چيكه كار نمود توان ادعا يم. م كردي را ترسيمرز شفافن آن دو   يتوان ب 
كـه مبنـاي    و افق تمدن نوين اسـالمي       توجه به چشم انداز بيست ساله نظام        . باشدنمي ي مهندس ي فناورانه از جنس كارها    يهمه كارها 

بايـست  آنجا كه مـي   از  . باشدميدهنده اهميت نقش مهندسان در تحقق اين آرمان         ، نشان استهاي كشور   برنامه ريزي كالن همه بخش    
ه بدر علم و فناوري كسب كند، بي ترديد، بار اصلي آن بر دوش متخصصان و                 ايران، كشوري باشد كه در سطح منطقه برترين جايگاه را         

مهندس بايـد عـالوه بـر دارا بـودن     . كند  و كاربردهاي عملي برقرار مي     ها   ارتباط كليدي بين نظريه    مهندس معموال  . ويژه مهندسان است  
همچنين بايد ضمن داشـتن مهـارت در بـه دسـت آوردن نتـايج كـاربردي و معقـول،            . دانش نظري، داراي تفكري سازنده و خالق باشد       

 يهـا  از دانـش يار از دانـستن مجموعـه  ار فراتـ ي بـس يك مهنـدس، انتظـارات  ي از .توانايي هدايت گروه را تا رسيدن به هدف داشته باشد      
ي باشـد كـه   يهـا اي از شايـستگي  بايد در راستاي ايجاد مجموعـه يالگوي كلي نظام آموزش مهندس   .رودمين  ي نو يهاين و فناور  ياديبن

داقل  ولي حـ   استهاي مطرح شده امري غير ممكن       هر چند رسيدن به همه شايستگي     . گردد  ي مطرح م  يهاي آت فهرست آنها در بخش   
-شي ضـمن پـ   در.اي صورت پذيردژه   سسات معتبر در اين حوزه توجه وي ؤهاي مورد اشتراك نهادها و م     بايست به مجموعه شايستگي   مي

  .ا گردديد مهي قبل از آن باي و حتياالت مدرسهيها در دوره تحصيستگي از شايارياز بسين
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  مقدمه  -1
 هزاره قبل باز    ينهاي مهندسي در ايران به چند     فعاليت

ــي ــردد م ــتان شناســي و  وگ ــار باس ــاي آن درآث  نموده
. جا مانده به خوبي آشـكار اسـت       ه  هاي ب ها و پل  ساختمان

الم به ايران و پذيرش ايـن       ورود اس  پس از    ،اين تمدن كهن  
هـاي اسـالمي    هثير آموز أتحت ت آيين توحيدي توسط ايرانيان     

 - كمي و كيفي يافـت و تمـدن جديـدي بـا هويـت ايرانـي                ءارتقا
  .اسالمي شكل گرفت
اي بلندمدت است كـه      كشور، داراي پيشينه   يآموزش مهندس 

آمــوزش ينــد آفر.  دارديدر پــانتظــارات زيــادي را نه يشيــن پيــا
سيس تاكنون، بارها و بارها دستخوش تغييرات       أاز بدو ت   يمهندس

و اصالحات كلي و جزيـي و همچنـين صـوري و محتـوايي بـوده                
ك كـشور در حـال توسـعه        يـ  يازهاي ن يپاسخگوولي هنوز   ؛  است

  .باشدينم
 را آغاز) هجري شمسي (1231سيس دارالفنون در سال أاگر ت
 كنـيم، از آن      در ايران فرض   يهاي آموزش مهندس   فعاليت رسمي

سيس دانشگاه تهران را    أگذرد و اگر ت    سال مي  150زمان، بيش از    
 سـال از ايـن آغـاز        70مبناي اين محاسبه قـرار دهـيم، بـيش از           

ــاريخي حــاكي از آن اســت كــه در  . گذشــته اســت مــستندات ت
مخصوصي در نظر گرفتـه     ) اتاق(دارالفنون براي هر رشته، كالس      

ق مهندسـي   اي داير شده در آن، اتـا      هاولين اتاق  يكي از    .شده بود 
هـاي  گـذاري دوره  گذشت ايـن زمـان طـوالني از پايـه         . ]18[بود  

آموزش مهندسي در ايران، انتظاراتي را بـراي اهـل نظـر، تـداعي              
 انجمـن در    57 تعـداد  1386تا سال   . ل است أمكند كه قابل ت   مي

-دريافت كرده گروه فني و مهندسي، مجوز فعاليت از وزارت علوم          
 بـا نـام كـانون مهندسـي ايـران           1320كه اولين آنها در سال       اند

 تعـداد قابـل     ،رغـم وجـود ايـن      علـي . ]5 و   4[تشكيل شده است    
اي در اين حـوزه، نتـايج و پيامـدهاي          هاي حرفه  از انجمن  يتوجه

رايج اين قبيل انجمن هـا، در فـضاي مهندسـي كـشور احـساس               
در برنامه آموزش   هاي بنيادين   مواردي از قبيل بازنگري   . شودنمي

ــوگندنامه  ــي، س ــالن   مهندس ــتانداردهاي ك ــي، اس ــاي مهندس ه
  ... هاي اخالقي و نامهمهندسي، پيمان
 و  يخ مهندس ي گذرا بر تار   يمرورمقاله حاضر، ابتدا    بخش اول   
م يح مفـاه  ي سـپس بـه تـشر      ؛ران خواهـد داشـت    يآموزش آن در ا   

دامـه  در ا . شودي پرداخته م  يا و مهندس حرفه   يمهندس، مهندس 
-يستگيـ  شا يات مهندس ي و عمل  يان فناور يان نسبت م  يپس از ب  

  . مورد انتظار از مهندسان فهرست خواهد شديها
  

  تاريخچه مهندسي در ايران -2
براساس مدارك موجود و مورد قبول اكثريت محققان، ايران 

ها و اختراعات  زمين زادگاه و محل پيدايش بسياري از نوآوري
زيادي از اكتشافات علمي و فني همچنين تعداد . استبوده 

توسط مهندسان و متفكران ايراني انجام و در تاريخ ثبت شده 
 از  وهايران، در طول تاريخ خود، تمدن جهاني را تغذيه كرد. است

به عالوه، اين سرزمين هميشه به صورت . آن بهره گرفته است
هاي  گذرگاهي براي توسعه و پخش عقايد و اختراعات از سرزمين

ايرانيان قديم در  با آنكه آثار زيادي از سهم عمده. گر بوده استدي
پيدايش علوم مختلف نظير شيمي، ستاره شناسي و فيزيك باقي 

هاي قديم مانند بابل،   نفوذ عميق علوم ايران در تمدني، ولهنماند
آشور، مصر و يونان موجب شده كه نقش ايران در تكوين علوم 

هاي بعد نيز دانشمندان و متفكران  در دوره. قديم، زنده بماند
اند و  اي داشته ايراني در پيشبرد شعب گوناگون علوم نقش عمده

هاي نو اين افراد بوده كه تا حدود زيادي  اختراعات و انديشه
هاي  روش. زيربناي دانش و فناوري امروزي را تشكيل داده است

 حل مسائل در نجوم، رياضيات، زمين شناسي، فيزيك، هندسه،
 ايرانيان در ه معرف سهم عمد مهندسي و ساختن وسايل جديد،

  ].19 [پيشبرد علوم و دانش مهندسي است
 مهندس از دوران 40در كتاب خود نام حدود   نژاديبهادر
ش از ي به بني همچنيو. استران و اسالم را برشمرده يتمدن ا

 هزار 10حدود از ران ي در ا شدهيي شناساي محصول مهندس180
 4[ش اشاره كرده است ي سال پ150الد تا حدود يبل از مسال ق

 ابتكار 30 در كتاب دانش مسلمين بيش از همچنين .]7و 
ده كه اكثر آنها ايراني شمهندسي دانشمندان مسلمان فهرست 

      .]7[ باشندمي
 زمـان و حركـت، فلـز        هگيري، مطالع   هاي اندازه   وسايل و روش  

هـاي    گـري، سـاخت     رخ كوزه هاي سفال و آجرپزي، چ      كاري، كوره 
هـاي    هـاي خودكـار، سـاختمان       خرپايي، سـقف مـورب، دسـتگاه      

  ،)قنـات (ها، سدهاي قوسي، كاريز       ها، گنبدها، قوس    متحرك، طاق 
هـاي عرضـي،      بنـدي، طـاق     زني بدون قالـب     هاي طاق   ها، روش   پل

هـاي آب،     اي، چـرخ ارابـه، چـرخ        دنـده   دهنده و وسايل چـرخ      چرخ
هـاي    هـا و اسـكناس      يل الكتريكـي، سـكه    ريسندگي و بافندگي، پ   

رهـا و  يهـاي حركـت هـوا و اختـراع بادگ     اوليه، اسـتفاده از قـانون     
هاي بادي، تعدادي از ابداعات عملي و مهندسـي در ايـران              آسياب

اين رونـد پـس از ورود اسـالم بـه           . ]19[شود    زمين محسوب مي  
 ايران با شتاب بيشتري ادامـه يافـت و يكبـار در دوران صـفويه و               

  .پس از آن، در دوران پس از انقالب اسالمي اوج گرفت



  مهدي فيض  
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  آموزش مهندسي در ايران -3
قاجار، نظـام آموزشـي ايـران در سـه بخـش         تا قبل از سلسله   

گونـه تغييـر   گـري، بـدون هـيچ   اي و نظامي ـ نظري، حرفه يعلم
 و  ه طوالني چندين صدساله، ثابت بـاقي مانـد        هزيربنايي براي دور  

 آمـوزش    در ايـن دوران،   .  پيدا نكرده بـود    گونه تغيير ماهيتي  هيچ
 شـاگردي، بـدون انـدك    -ها، به صورت اسـتاد  فني در تمام زمينه   
ايـن نظـام آموزشـي بـه        . هاي دور، برقـرار بـود       تغييري از گذشته  

هـاي فنـي را       اصلي فعاليـت  ه  زمين وري و خانوادگي،    صورت پيشه 
  .داده است تشكيل مي

طـه بـا اروپـا، اقـداماتي        در دوران قاجار، به دليل گسترش راب      
براي تغيير نظام آموزشـي صـنعتي ايـران و روي آوري بـه نظـام                

آموزش نوين در تمـام طـول       . تعليم و تربيت اروپايي به عمل آمد      
هاي بعد از آن، در كنار آمـوزش سـنتي            دوران قاجار و حتي دوره    

شد يافت و در بسياري از موارد، ناگزير به سـتيز يـا مـصالحه بـا               ر
در حال حاضر نيز وجود دندانپزشكان      . تي شد سنآموزش  حاميان  

اي،   ، داروسازان حرفه  )دكترهاي علفي (اي    اي، پزشكان حرفه    حرفه
سيـساتي، مكـانيكي،    أهاي ساختماني، ت    استادكاران در تمام زمينه   

هـاي آمـوزش      گري، نجاري، كـه دوره      معماري، جوشكاري، ريخته  
دهد كه آموزش  ان مياند، نش اي تخصصي خاصي را نگذرانده حرفه

هـا، در     ايـن نـوع حرفـه     . سنتي هنوز در ايران رسـوخ كامـل دارد        
 70 بـيش از   هـا،  بنـدي مـشاغل و حرفـه        مجموع با توجه به طبقه    

  .]19[دهد  هاي شغلي ايران را تشكيل مي درصد فعاليت
 تقاضاي شاهان ايران براي استخدام كارشناس و معلـم          هسابق

رونـد اسـتخدام    . گـردد   رلي برمـي  به زمـان صـفويه و بـرادران شـ         
شـروع شـد، بـا      . ق.   ه 1222كارشناس و معلم خارجي كه از سال        

در سال .  حكومت قاجار تداوم يافت    يهايي در ط    تغييرات و نوسان  
اي از  خان اميركبير فرمان داد تـا در گوشـه     ميرزا تقي . ق.   ه 1226

ا اي را به سبك مدارس عالي اروپـ         ارگ شاهي تهران، بناي مدرسه    
تصميم امير براي ايجـاد سـاختمان       . و به نام دارالفنون، آغاز كنند     

هـاي بـه      دارالفنون توسط ميرزا رضاي مهندس، از اولـين اعزامـي         
زمان با ورود مدرسان اتريشي     و هم .) ق.   ه 1230دراعزامي  (خارج  

.  روز قبل از قتل امير به اجـرا درآمـد  13 و درست 1268در سال  
 زمينــي واقــع در شــمال شــرقي ارگ ســنگ بنــاي دارالفنــون در

 آن توسط   هنقش.  نهاده شد   دپيش از آن سربازخانه بو    كه  سلطنتي  
 معمارباشـي    ميرزا رضاي مهندس كشيده شد و محمدتقي خـان،        

  .دولت، آن را ساخت
گذار دارالفنـون، هرچنـد       با عزل و كشته شدن اميركبير بنيان      

 خوشـبختانه    اما؛   به دست او انجام نپذيرفت     ه مدرس ه توسع هبرنام

آرزوي او عملي شد و مدرسه به تدريج به سـوي قـدرت معنـوي               
 سـال از فعاليـت ايـن        40حدود  تنها  اما در زماني كه     . صعود كرد 
هاي اسـتعماري و ناخـشنودي      بدخواهي دولت گذشت    مدرسه مي 

اقـدامات  بنيان اين كشور و همچنـين       آنان نسبت به توسعه دانش    
 ذهـن شـاه را نـسبت بـه          ،ملكم خـان  تند و افراطي افرادي نظير      

بـه  دارالفنون تيره كرد و مدرسـه بـه سـرعت رو بـه زوال گـذارد                 
سـيس مدرسـه، از ايـن       أپنجـاهمين سـال ت     در پايـان  كـه   طوري

 متوسـطه   ه بـه يـك مدرسـ       و سسه جز نام، چيزي باقي نمانـد      ؤم
  .ت دادير ماهييتغ

هاي    وجود آموزش  ،كه زيربناي آموزش عالي    بايد توجه داشت  
 80م كـه حـدود      يست بدان يبد ن .  مناسب است  هبتدايي و متوسط  ا

سال پس از اعزام اولين دانشجوي ايراني به خارج بـراي تحـصيل             
ها  سيس اولين مدرسه توسط آمريكاييأ سال پس از ت  50پزشكي،  

سيس دارالفنون، به عنوان يـك      أ سال پس از ت    37ها و     و فرانسوي 
ـ         همدرس ا روش نـوين در سـال        عالي، اولين دبستان يـا مدرسـه ب

  .  در تبريز گشايش يافتيرانيك اي به دست .ق.  ه1305
بعـدها بـه    كه    ايران و آلمان   ه دارالفنون، مدرس  هپس از مدرس  

تـرين    قـديمي د، صنعتي و هنرسراي عـالي ناميـده شـ     هنام مدرس 
ايـن مدرسـه در     . آيـد   اي كشور به حساب مي       فني و حرفه   همدرس
هـاي    و متخصـصاني در رشـته      گرديـد سيس  أت. ش.   ه 1300سال  

دولـت بـه    . ش.   ه 1306در سال   . كرد  مكانيك و شيمي تربيت مي    
 در آن ؛ راه و ساختمان مبادرت كردي مهندسهسيس يك مدرسأت

ـ          مـي كه   ي مهندسان هعدچون  زمان   ه توانـستند در ايـن مدرسـه ب
از طرفي از همـين عـده    خيلي كم بود و  ،تربيت مهندس بپردازند  

، فعاليت اين مدرسه ادامـه  گرفتنيز صورت ميج  به خار اعزام   كم
  ].19 [سال تعطيل شد پيدا نكرد و پس از يك

- هـم   و گرديـد سيس  أ، اولين دانشگاه كشور ت    1313در سال   
زمان با آغاز به كار دانشگاه تهران، آموزش دانـشگاهي مهندسـي            

هـاي ديگـري در       به تدريج دانـشگاه   . نيز در كشور ما بنا نهاده شد      
هـاي    هـا و گـرايش      سيس و رشته  أشهرهاي بزرگ ديگر ت   تهران و   

آموزش مهندسي در ايران پس از انقـالب         .جديدي گشايش يافت  
دانـشگاه آزاد   . ارده اسـت  اسالمي تحوالت زيادي را پشت سر گـذ       

در سـال   ) انقالب اسـت  از  اولين دانشگاه غير دولتي بعد      (اسالمي  
اه گـسترش   ايـن دانـشگاه در مـدتي كوتـ        .  آغاز به كار كرد    1361

   .فيزيكي زيادي داشته است
تــاكنون، تعــداد ) 1308(ســيس هنرســراي عــالي أاز زمــان ت

هاي مستقل و مراكز آموزش عالي كشور كـه           ها، دانشكده   دانشگاه
به آموزش مهندسي اشتغال دارند، به بيش از هشتاد واحد رسيده           
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 120 اصـلي و     ه رشـت  18هاي مهندسي به بـيش از         و تعداد رشته  
 پـذيرش دانـشجوي مهندسـي در مراكـز          وفزايش يافتـه    گرايش ا 

 بـوده نفـر    15000 بـالغ بـر      1386در سال   آموزشي عالي دولتي    
  .]19 [است

تعـداد دانـشجويان     براساس گزارش ملي آموزش عالي ايـران،      
هـاي كـشور در سـال       فني مهندسي در همـه دانـشگاه      هاي  رشته

-ينـي مـي   ب لذا پيش  ؛]20[  نفر بوده است   77000 بالغ بر    1385
شود ساالنه بالغ بر هفتاد هزار نفر در اين حـوزه فـارغ التحـصيل               

توانـد در   اين حجم وسيع دانش آموختگان مي     در حقيقت   . گردند
مشروط بـه اينكـه آحـاد       بوده؛   تحول آفرين    كشور فناوريتوسعه  

  .هاي يك مهندس مطلوب را داشته باشند ويژگي،اين خيل عظيم
     
   ي چيست؟سمهندهندس كيست؟ حرفه م -4

 گيرنده،   اندازه در فرهنگ دهخدا مهندس يا مهندز، به معناي       
محاسب، شماردار و كسي كه در علم هندسه عالم باشـد، تعريـف             

ــان انگليــسي واژة . شــده اســت ــين engineerدر زب  از كلمــة الت
ingenium           به معناي استعداد، نبوغ، هوش يا توانايي ذاتي گرفتـه 
ار براي ناميدن افرادي اسـتفاده شـد        اين كلمه اولين ب   . شده است 

ون يـ لغو. هاي جنگي را داشـتند     كه توانايي اختراع و ساخت سالح     
لـذا  ؛  ]5[انـد   برشمرده» اندازه« شهي از ر  ي فارس يامهندس را واژه  
 و  يرياندازه گ   محاسبه و  يي دربردارنده توانا  اتا ، ذ يمفهوم مهندس 

جاد يعمل و ا    در صحنه  ي نظر يهاكار بستن آموخته  ه  ن ب يهمچن
چند تعريف ذيل انتخـاب     ف متعدد،   ياز تعار . باشديك مصنوع م  ي

  : ]5[شده است ارائه و 
، يزيـ ، برنامـه ر   ي انسان در انتخاب، طراح    يي، توانا يمهندس"
 اسـت كـه     ي است و مهندس كـس     ي و نوآور  ينده ساز ي، آ يراهبر
  )3ص (". استيين توانايچن ني ايدارا

 ين المللـــين بـــانجمـــدر تعريـــف ديگـــري كـــه توســـط 
 ارائه شده است، مهندسي، عبارتـست از كاربـست          1IEAيمهندس

اي كه مبتني بر حجـم      هاي پيشرفته دانش و توانمندي در مهارت    
 به عالوه اينكه    ؛وسيعي از دانش رياضي، علوم پايه و فناوري است        

اين حرفه با مقوله كسب و كار و مديريت نيز عجـين شـده اسـت     
]2UICEE:1998,P:65[.  

 كه با استفاده از علوم، رياضيات، تجربه و         است هندس كسي م
قضاوت شخصي قـادر اسـت تـا وسـايل و ابزارهـا، سـاز و كارهـا،                  

  
1 IEA: International Engineering Association  
2 UICEE: Unesco International Center for Engineering 
Education  

هاي پيچيده را ايجـاد، راه انـدازي،          فرآيندها، ساختارها يا سيستم   
 مهنـدس بايـد     ،عـالوه بـر آن    . مديريت، كنترل و يا نگهداري كند     

 به روشي منطقـي و اقتـصادي        هاي ياد شده را     بتواند تمام فعاليت  
  .انجام دهد

هـا بيـان     كه مبتنـي بـر توانمنـدي       3در تعريف دانشگاه پوردو   
 شده، هنر يك مهندس در چهـار عنـوان توصـيف گرديـده اسـت              

]22[:  
   كاربست فناوري در حل مسائل صنعتي- 
  يندهاآ تسلط بر حجم وسيعي از دانش مرتبط با مواد و فر- 
هـاي  هاي فيزيكي در موقعيـت     و فرمول   توانايي كاربرد روابط   - 

  واقعي
  كارگيري تجهيزات و ابزار حوزه تخصصي خوده  مهارت در ب- 
  
  مهندسي حرفهت يو حساساهميت  - 5

ن در جوامـع    ي و نقش مهندسـ    يت حرفه مهندس  يدر باب اهم  
-تيـ  بشر، مرهـون فعال    ي كنون يش ماد يرفاه و آسا  " عبارتامروز  

خ، ي در طـول تـار     اسـت باشـد بيـان گرديـده       مـي  ي مهندسـ  يها
 ي علمـ  يهـا افتـه يات و   ياند با استفاده از كـشف     مهندسان توانسته 

ت و ابتكار خـود، بـه حـل مـسائل مختلـف         يدانشمندان و با خالق   
، مـسكن،   يمربوط به سالمت، بهداشت، درمان، آموزش، كـشاروز       

 يشتريـ ش ب يت رفاه و آسـا    ي كمك نموده، در نها    ...حمل و نقل و     
، يگـر، طراحـ   ي د ياز سـو  . خود فراهم آورنـد   عه  افراد جام  يرا برا 

ز مرهـون   يـ  مختلـف ن   يافزارها جنگ يريكارگه  د و ب  يساخت، تول 
ل كـشتار   يـ  از قب  ييامـدها ي كـه پ   باشـد مي ي مهندس يهاتيفعال

ش مـردم،   ي، سلب آسا  يعيگناه، نابود كردن منابع طب    يهاي ب انسان
ـ   يست و هدر رفـتن منـابع و ذخـائر زمـ           يط ز ي مح يآلودگ ه ن را ب

  ."]5 [همراه داشته است
ار گـسترده و    ي بـس  ينقش مهندسان در جوامع متمدن امـروز      

هـا بـا آن سـر و         از آنچه انسان   ي چراكه بخش عمده ا    بودهق  يعم
  .له مهندسان استي شده و ساخته شده به وسيكار دارند، طراح

 افـق دسـتيابي بـه        بـا  نظـام  توجه به چشم انداز بيست سـاله      
هـاي  مبناي برنامه ريزي كالن همه بخـش       و تمدن نوين اسالمي  

 ايـن   تحقـق اهميت نقش مهندسـان در       دهنده، نشان استكشور  
بايـست ايـران كـشوري باشـد كـه در            آنجا كه مي    از .آرمان است 

سطح منطقه برترين جايگاه را در علم و فناوري كسب كنـد، بـي              
.  مهندسان استويژهه بترديد، بار اصلي آن بر دوش متخصصان و 

  
3  Purdue  
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توانند چنين نقشي را در پيشرفت آن ايفا كنند كه          ساني مي مهند
وطـن  ،  فعـال و پركـار    ،  عاشق خدمت بي منـت    ،  خالق،  اخالقمند

داراي انگيـزه بـاال در ارائـه         و   ءخـود اتكـا   ،  وظيفه شناس ،  دوست
اينهـا  . ]4[ باشند   هاريا به نيازمندترين انسان   موثرترين خدمت بي  

تر شـدن،   ه بر تكميل و دقيق    بايست عالو هايي است كه مي   ويژگي
مورد توجه نظـام آمـوزش مهندسـي كـشور و همچنـين ارزيـابي          

  .كنندگان اين نظام قرار گيرد
تواند اثر  يها كه م   انسان ي بر زندگ  ي مهندس يهاتير فعال يثأت

 داشـته باشـد، هـشدار       يرا در پـ   ) شـر  (يا اثر منف  ي) ريخ(مثبت  
 در يكـه بـه نـوع    ي همه مهندسان و همه كسان   ي است برا  يبزرگ

 يآنچه از مهنـدس بـاق     . ت و پرورش آنها نقش دارند     يآموزش، ترب 
ا ابـزار   يـ  ي سـاختمان  يا بنا يا اختراع   يك دستگاه   ي صرفا ماند،  يم
ـ  يـ ك مهنـدس در چـارچوب ب      يـ . ستيده ن يچيپ د يـ ، با ينش قرآن

ا ياوست، خواسته    قت باشد كه آنچه محصول كار     ين حق يمتوجه ا 
 يانـسان  هـا و در فرهنـگ جامعـه        انـسان  ناخواسته در روح و جان    

ت انـسان   ي را بـه ابـد     ين نگاه، حرفه مهندس   يا. باشدميرگذار  يثأت
  .بردي فراتر مييايدهد و آن را از محدوده عناصر دنيوند ميپ

  
  ي و فناوريان مهندسينسبت م -6  

عبارتست از   يورفنا) 1388( دگاه فاتح و همكاران   يبراساس د 
 ي ارزشـمند بـرا    يهـا ي دسترس به خروج   ل منابع در  يمنطق تبد 

ند، يآ، فر يح، دانش ضمن  ي چون دانش صر   ييهاجامعه كه در قالب   
شان يـ دگاه ا يـ  در د  .شـود ي مـ  يمتجل. . . نرم افزار، سخت افزار و      

 اسـت  يامقولـه  يمهندس.  است يان علم و نوآور   ي، برزخ م  يفناور
 و ي لـذا مهندسـ  ؛ي مربـوط اسـت و هـم نـوآور    يكه هم به فناور   

ن آن دو   يوان ب تي م ياند كه به سخت   دهي در هم تن   يمقوالت يفناور
ك مهنـدس   يتوان ادعا كرد كه كار      يم. م كرد ي را ترس  يمرز شفاف 

ست، هـر چنـد همـه     يـ  فناورانـه ن   ي جز كـار   يزيدر نگاه كالن چ   
  .يستن ي مهندسي فناورانه از جنس كارهايكارها

كـادمي   جديـد، آ   ره هـزا  ه ميالدي و در آسـتان     1999در سال   
ــا فهرســتي از مهــم  ــي مهندســان آمريك ــرين دســتاوردهاي مل ت

اين فهرست شامل ). 1جدول (د نمومهندسي سده بيستم را تهيه   
 پيشرفت فناوري است كه بـر مبنـاي نقـشي كـه در ارتقـاي                20

ـ   انـد، انتخـاب شـده       كيفيت زندگي بـشر داشـته      ه چـ  چنان .]4[ دان
 يبه عنوان فناور   همتوان  ين دستاوردها را م   يمشهود است همه ا   

  .  فهرست نموديو هم به عنوان محصوالت مهندس
 است كه موتور محرك رشـد و  ي حاضر، مهندس كسمقالهدر  
 به عبارت ديگر،  . شوديان كشور محسوب م   يبندار دانش يپا توسعه

 را بـر    يان كشور، نقش اساس   يبن اقتصاد دانش  ي كه در اعتال   يكس
 و اقتصاد دانش    يدار مل يپا وسعهن مبنا، مقوالت ت   يبر ا . عهده دارد 

-يك مهندس مطلوب شكل م    يان، سپهر تفكر ما را نسبت به        يبن
ن ي مـورد انتظـار تـدو      يهايستگيشا) اتمسفر(ن فضا   يد و در ا   ده
  .دگرديم

ك يك دانشمند كاشف،    يز با نقش    يك مهندس در تما   ينقش  
ن يبـرا . درد قـرار دا   يـ كأ مـورد ت   يـي ر اجرا يك مـد  ي و   ين فن كاردا
 در توسـعه    يت اصل ي است كه بار مسئول    يس، مهندس، عنصر  اسا
مفهـوم توسـعه    .  بر عهـده دارد    يان را در سطح مل    يبندار دانش يپا
ف يـ از به تعر  ي گسترده است كه ن    ياان، خود مقوله  يبندار دانش يپا

  . ]14 [روشن دارد
  

  
  

ه بتواند نيازهاي    در واقع نوعي از توسعه است ك       4 پايدار هتوسع
هـاي آينـده را در         بدون آنكه توانـايي نـسل      ؛مين كند أكنوني را ت  

كميسيون جهاني محيط   . به مخاطره اندازد   خود   برآوردن نيازهاي 
 هـدايت    يند تغيير در استفاده از منابع،     آ پايدار را فر   هزيست، توسع 

هاي ديگـري   ها، سمت گيري رشد فناوري و فعاليت    گذاريسرمايه
بـا توجـه بـه      . ند كه با نيازهاي حال و آينـده سـازگار باشـد           دا  مي

شود كه تعريف واحدي از توسـعه پايـدار           تعاريف مذكور معلوم مي   
 و شايد بتوان اين مفهوم را چشم اندازي در حـال            نبودهدر دست   

  .پيدايش دانست

  
4  Sustainable development  

  بزرگترين دستاوردهاي مهندسي قرن بيستم-1جدول 
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 ابعــاد هنگــر اســت و همــ  پايــدار كلــيهمفهــوم جديــد توســع
ــي و   ــصادي و فرهنگ ــاعي، اقت ــشري را   اجتم ــاي ب ــر نيازه  ديگ

 پايدار بـه برقـراري مـساوات بـين        هاز آنجا كه توسع   . گيرد  دربرمي
را به عنوان يك     توان آن   هاي كنوني و آينده معتقد است، مي        نسل

اي را كـه   سازمان ملل متحد، دهه  . اصل اخالقي نيز در نظر گرفت     
 پايدار  ه آموزش براي توسع   ه ميالدي آغاز شده، ده    2005از سال   

  .]19[ امگذاري كرده استن
 پايداري زيـست    ،لفهؤتوان به سه م      پايدار را مي   مفهوم توسعه 

 فرهنگي تجزيـه    -محيطي، پايداري اقتصادي و پايداري اجتماعي     
لفه، شرايطي است كـه     ؤمحل تالقي و هم پوشاني اين سه م       . كرد

 نمـايش  1شكل شماره   ]. 19[شود     پايدار محقق مي   هدر آن توسع  
  .ضوع استدهنده اين مو

  

  
هاي زيست محيطي،   پايدار حاصل تالقي پايداريه توسع-1شكل 

   فرهنگي- اجتماعي واقتصادي
  

  بوده و   مهندسان افرادي سازنده و داراي توانايي حل مشكالت       
يكـي  . باشندميها    مند به انجام اين نوع فعاليت       عالقهنيز  بسياري  

بـه اسـتفاده از   از محققان معتقد است كه از زماني كه بـشر آغـاز     
، وسوسه و ميل به تغيير جهان اطراف، تبديل بـه           ه است ابزار كرد 

 از ايـن رو، وي معتقـد اسـت كـه بـراي      ه و جزئي از وجود او شـد     
  .انسان بودن الزم است تا مهندس باشيم

و ها برقـرار      روابطي را بين انسان   ،  يك عمليات مهندسي موفق   
بـراي نزديكـي و     ا  رهـاي بـسياري       بخشد و موقعيت    يا تحكيم مي  

 اول، عـالم بـه      هيك مهندس بايد در درجـ     . كند  دوستي ايجاد مي  
 اما در عين حال الزم است تا خالق و مبتكر، قـادر    ؛كار خود باشد  

همچنين بايد بتوانـد در     . به برقراري ارتباط و مشوق ديگران باشد      

هـاي مناسـبي را اتخـاذ و مـشكالت و             شرايط گونـاگون، تـصميم    
  .نمايد شناسايي، بررسي و حل مسايل جديد را

 در يك پژوهشگاه يا آزمايـشگاه        معموال  5يك پژوهشگر علمي  
كند كه حل آنها مرزهاي كنوني دانـش را            روي مسائلي كار مي    رب

ها هيچ    هاي او تا سال      ممكن است يافته   هرچند .دهدميگسترش  
 الزم بـراي رسـيدن بـه ايـن          هحداقل مرتب . كاربردي نداشته باشد  

 هرچنـد، گـاهي مـدرك كارشناسـي         ي بوده    مدرك دكتر  جايگاه
پژوهشگر علمي بيشتر بر كار دستياران . ارشد هم قابل قبول است

هـاي    پژوهشي خود نظارت داشته و اغلب عـضو تعـدادي از گـروه            
 در يـك طـرح     .باشـد مـي  تخصصي خود    هتخصصي مرتبط با رشت   

ي هـاي علمـ     مين نظريـه  أترين وظيفه پژوهشگر، ت     پژوهشي، اصلي 
گرچه بسياري از پژوهشگران از دانش خود بـراي         . مورد نياز است  

كننـد، امـا بـه طـور معمـول            تر نيز استفاده مـي      مصارف كاربردي 
هـايي را كـه قـانون بـراي           اي آنهـا محـدوديت      هاي حرفـه    فعاليت

  .مهندسان در نظر گرفته، ندارد
هـا و كاربردهـاي        ارتباط كليدي بـين نظريـه      مهندس معموال  

مهنـدس بايـد عـالوه بـر دارا بـودن دانـش             . كند  قرار مي عملي بر 
همچنين بايـد ضـمن     . نظري، داراي تفكري سازنده و خالق باشد      

داشـتن مهـارت در بــه دسـت آوردن نتــايج كـاربردي و معقــول،     
در اغلـب   . توانايي هدايت گروه را تا رسيدن به هدف داشته باشـد          

كـار  قـصد دارد مـسئوليت يـك    كـه  كشورهاي دنيـا، هـر فـردي     
مهندسي تأثير گذار در امنيت عمومي را به عهده بگيرد، بر اساس 

 يـا از طـرف ايـن    وقانون بايد عضوي از انجمن يا نظام مهندسـي         
عضويت در اين مجامع به اشخاص . مراكز جواز دريافت كرده باشد

مهندسان نـه   . دهد   را مي  6اي  حق استفاده از عنوان مهندس حرفه     
 آنان قـرار گرفتـه، بلكـه        هقانون بر عهد  تنها وظايفي را كه توسط      

هاي متنوع ديگري را نيـز كـه بـراي حـصول نتيجـه الزم                 فعاليت
  . دهند است، انجام مي

ك گـروه مهندسـي، بيـشترين مـسئوليت،         يـ در بين اعـضاي     
گـويي     مهندس، مسئول پاسخ   .باشدمياي    متوجه مهندسان حرفه  

رت داشته   آن چيزي است كه بر آن نظا       مطلوبنسبت به عملكرد    
در حقيقت، مهندسان نه تنها بر طبق قانون مسئول اعمـال           . است
به ساير افـراد گـروه       آنها   ها  ، بلكه مسئوليت توصيه   باشندميخود  
 هـاي مهندسـي داشـتن       در فعاليت . كنند نيز بر عهده آنهاست      مي

  
5 Research scientist  
6 Professional engineer  
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تجربه و توانـايي قـضاوت بـه طـور معمـول بـه انـدازه آگـاهي از                   
  ].19[ني ضرورت دارد رياضيات، علوم و دانش ف

  
   آسيب شناسي وضع موجود-7

 ي برخهاي تلخ در زمينههاي زير حاكي از وجود واقعيت   نمونه
  : است در كشوريم آموزش مهندساز مشكالت نظا

 گزارشــي را بــه نقــل از )2008(هفتــه نامــه نيوزويــك ) الـف 
الن دانشگاه استنفورد آمريكا بـه چـاپ رسـانده كـه در آن،              ئومس

هـاي  ختگان دانشگاه صنعتي شريف، بـه عنـوان سـتاره         دانش آمو 
داوطلبـاني كـه از   . انـد داوطلبان ورود به اين دانشگاه مطرح شـده     

آمار نـشان   . اندها و كشورها برتر بوده    همه داوطلبان ديگر دانشگاه   
 هاي شديد عليه ايران،   رغم تحريم  سال اخير و علي    5، در   دهدمي

هاي آمريكا رشدي در دانشگاه مهندسي -هاي فنيداوطلبان رشته
 5هـاي اسـتراليا و كانـاداد تـا           درصد و در دانشگاه    240در حدود   

  ].8[ برابر افزايش يافته است
اين در حالي است كه نتايج يك نظر سنجي نيمه رسـمي در             

دهد كه بـيش    يميان دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف، نشان م      
 به ادامـه تحـصيل       دانشجويان مقطع كارشناسي، عالقمند    %70از  

 نسبت به بازگشت    %50در خارج هستند و از اين اشخاص، حدود         
روزنامـه دانـشگاه    (انـد   به ايران، به تصميم قـاطعي دسـت نيافتـه         

  .)1384صنعتي شريف، 
نـده نـه چنـدان دور       يشود كه در آ   ين مشكل مطرح م   يحال ا 
 كـشور را بـه      فناوريد بار توسعه    ي با يلي و با چه پتانس    يچه كسان 

  رند؟يوش بگد
 مدال آور در المپيادها 240 از  ،دهدآمار وزارت علوم نشان مي    

 نفر براي ادامه تحـصيل بـه خـارج          125،  86 تا   81هاي  بين سال 
بـه عـالوه    . انـد  نفر از آنها در همان كشور مقـيم شـده          90رفته و   

 دانـشجويان اعزامـي بـراي       %15اينكه مطابق همان آمـار، حـدود        
رغـم سـپردن تعهـدات قـانوني و         علـي  يتحصيل در مقطع دكتر   

  .)1387 ،خبرگزاري مهر(وثيقه مالي، به ايران بازگشت نكرده اند 
براساس گزارش صـندوق بـين المللـي پـول، ايـران از حيـث               

 كشور در حال توسعه و توسعه نيافتـه، رتبـه        91مهاجرت در بين    
 هزار نفر از ايران خـارج       180 تا   150نخست را دارد و ساالنه بين       

همان منبع مدعي است كه افراد داراي تحصيالت بـاال،          . شوندمي
بـر ايـن    .  دارا هـستند   بيشترين نرخ مهاجرت را در ايـن كـشورها        

بـاالتر از ليـسانس،     ايراني   هزار تحصيل كرده     105اساس، بالغ بر    
 در ميان    كه اندفقط در كشور آمريكا اقامت دائمي را انتخاب كرده        

-، تحصيالت دانشگاهي خود را در ايران گذرانـده        %52آنها بالغ بر    

اين رونـد در كـشورهاي همـسايه از جملـه تركيـه و امـارت                . اند
هاي خليج نيز به شدت افزايش يافتـه اسـت و دانـشجويان             ننشي

ايراني، به عنوان منبع درآمد مهمي براي ايـن كـشورها محـسوب       
   ].8 [شوندمي

اي و بــه عبــارتي، اخــالق تــوجهي بــه اخــالق حرفــهبــي) ب
سفانه به امري رايج    أمهندسي، در دانش آموختگان دانشگاهي، مت     

درصـد قابـل تـوجهي از    بـراي  .  تبـديل شـده اسـت    بدون قـبح  و  
مهندســان، موضــوعاتي از قبيــل حفــظ محــيط زيــست و منــابع 

هـا، حفـظ و     مين سالمت مردم در اسـتفاده از فنـاوري        أطبيعي، ت 
هاي فرهنگـي و رجحـان منـافع عمـومي بـر منـافع              ترويج ارزش 

  و هاي اصلي آنها خارج شـد     شخصي و شركتي، از فهرست دغدغه     
  : ي آمده ا ستاين در حالي است كه در حديث نبو

  .اذا ف س د  العال م، ف سد العال م
انتظار سياسـتگذاران و مـديران جامعـه از قـشر تحـصيل             لذا  

 كـه ذيـال  بـه       كرده، در موضوعاتي فراتر از اخالق نيز مطرح است        
    :گرددمواردي از آن اشاره مي

از دانشگاه،  ... معنويات از دانشگاه بايد به جامعه سرايت كند         «
-لت و در مقابل شقاوت يك ملـت، سرچـشمه مـي           سعادت يك م  

ها را مراكز تربيت قرار دهيـد، عـالوه بـر دانـش،             دانشگاه... گيرد  
اگر يك دانشمندي تربيت نداشته باشـد، مـضر         . تربيت الزم است  
كند و آن كـسي كـه بـا علـم خيانـت كنـد، بـا                 است، خيانت مي  

مام ا[» دانشمندي خيانت كند، خطرش بيشتر از ساير مردم است        
  .]130-132: 1376خميني، 
توان توقـع داشـت كـه منـافع         ي چگونه م  ين مهندسان ياز چن 

  ح دهند؟ي ترجي و سازماني را بر منافع شخصيمل
  ول بدانند؟ئ مسيعيخود را در برابر حفظ منابع طب −
كـشور   يو فنـاور  صنعت ي نسبت به ارتقا يزه درون يانگ −

  داشته باشند؟ 
  ...و  −
هـاي اساسـي دانـشگاه از منظـر         هر چند يكـي از كاركرد     ) ج
اسـت، ولـي تجربـه    ) آكادميـك ( دانشگاهي ، تربيت انسان  7بورديو

دهنده ناتواني نظام دانشگاهي    هاي تجربي نشان  شخصي و بررسي  
 از  دانـشگاهي  انـسان    ].6[ايران، در تربيت انسان دانشگاهي است       

ديدگاه بورديو، انساني است كه منش و ساختمان ذهني مناسـب           
 نـوعي   اسـت؛  و زيست دانشگاهي در او شكل گرفتـه          يعلمكنش  

ــافتگي    ــوختگي ضــمني، فراســت، تربيــت ي ــي، آم ــادگي عمل آم
  

7 Pierre Bourdieu )فرانسويفيلسوف و انسان شناس (  
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يعني دانـش  (اجتماعي از نوع ذوق و سليقه كه به عامل اجتماعي     
هـا،  دهـد كـه روح قواعـد، آداب، جهـت     اين امكان را مي   ) آموخته

  .]16[ها و ديگر امور حوزه خاص خود را دريابد روندها، ارزش
وي از تناقض آشكار بـين تقاضـاي اجتمـاعي بـراي ورود بـه               

-رغبتي دانشجويان به تحصيل سـخن گفتـه و مـي          دانشگاه و بي  
ها، براي يادگيري   رغبت و اشتياق وارد شدگان به دانشگاه      : نويسد

 ايـن در حـالي      .]16[ باشدميو تالش علمي بسيار پائين و اندك        
تـرين دسـتاورد   ر آموزش، مهـم است كه بنابر اظهار نظر بورديو، د      

براي دانشجو و دانش آموز، دانـش ژرف و دقيقـي كـه او حاصـل                
 هاي كسب دانش، عادات روحي خـاص،       بلكه روش  ؛كند نيست مي

 هاي نظـري، مهـم    گيريعهاي طرح پرسش و مسئله و موض      شيوه
: 1369بورديـو،   [ترين دستاوردهاي يك سيستم آموزشـي اسـت         

نحو مطلـوب قـادر     ه  هاي ما نه تنها ب    شگاهدانن اوصاف   يبا ا . ]115
كـه در مدرسـه و   نيـست   و كمال بخـشيدن بـه كـساني       ءبه ارتقا 
هاي ذهني و شخـصيتي الزم را بـراي          آمادگي اند نتوانسته خانواده

 بلكـه حتـي كـساني    ؛دست آورند ه  ايفاي نقش انسان دانشگاهي ب    
دچـار  هـا را دارنـد نيـز بـا ورود بـه دانـشگاه، يـا                 كه اين آمادگي  
شـوند، يـا در فـضايي بيـرون از دانـشگاه،            س مي أسرخوردگي و ي  

  .]16[كنند عالئق فكري خود را جستجو و دنبال مي
هـاي مـا    معتقد است دانـشگاه   ) 1384(ن راستا يمني    يدر هم 

وي بـه   . ثير چنداني بر رشد اخالقي و فرهيختگي جوانان نـدارد         أت
هاي سطح باال را    اقتها، حم دانشگاه: نويسدنقل از ادگار مورن مي    

هاي سطح پائين را به     ها كه حماقت  كنند، در كنار رسانه   توليد مي 
 خـاص   ، البته اين وضـعيت    !]279: 1382يمني،  [آورند  وجود مي 

 ،از قـول بلـوم    ) 1382(بـراي مثـال، يمنـي       . كشور ايـران نيـست    
بنيانگذار آموزش و پـرورش نـوين در آمريكـا، مـدعي اسـت كـه                

هـاي فرهنگـي عاجزنـد      يي، از كمترين تحليـل    دانشجويان آمريكا 
  .]279ص [

مشكل چهارم دانش آموختگـان نظـام آمـوزش مهندسـي           ) د
كشور، عدم توانايي آنها در ورود به حوزه اشتغال و فعاليت شـغلي   

اي كه يـك دانـش آموختـه، تـا          به گونه . در حرفه مهندسي است   
قـد  فاها در يك موقعيـت شـغلي مـرتبط كـار نكـرده باشـد،         سال

ايـن در حـالي اسـت كـه در          . باشدميهاي مهندسي الزم    توانايي
مدت تحصيل، واحدهاي متنوع آزمايشگاه و كارآموزي را گذرانده         

هاي مهندسـي از قبيـل مـديريت        براي توفيق در توانمندي   . است
پروژه، سرپرستي يك تيم كاري، تحليل اقتصادي از يـك پديـده،            

از يك طرح، ابداع و نوآوري در هاي زماني، مالي و عملياتي  تقريب
هاي شايستگي(هاي پايه   ضروري است قابليت  ... رشته تخصصي و    

پژوهشي كه توسـط    . در دوره دانشجويي ايجاد شده باشد     ) كانوني
-به منظور بررسي ميزان شايستگي    ) 1379(شارع پور و همكاران     

 دانشجويان سال آخر چند دانـشگاه صـورت گرفتـه           8هاي كانوني 
 16دهد كه اين دانشجويان در اكثريت قريب بـه اتفـاق            نشان مي 

هـر چنـد    . اي كمتر از متوسط دارند    شايستگي مورد ارزيابي، نمره   
 مهندسي وضعيت بهتـري از دانـشجويان علـوم          -دانشجويان فني 

انساني دارند، ولي اين وضعيت براي آينـده شـغلي آنهـا پاسـخگو             
، باشـد ميمحتمل  به عالوه اينكه در چنين پژوهشي آنچه        . نيست

هـاي فـردي خـود      ها و توانـايي   بزرگ نمايي دانشجويان از قابليت    
  .كنداست كه نتيجه واقعي ارزيابي را با ضريبي كاهنده مواجه مي

  
   مورد انتظار از مهندسان يهايستگيشا  -8

هـاي مهندسـي    اي دانش آموختگان دانشكده   شايستگي حرفه 
دانـشجويان بـه    . باشـد مـي هاي مختلـف جامعـه      مورد توجه گروه  

عنوان عناصر اصلي نظام آموزش عالي كشور، خـانواده بـه عنـوان             
ت ئـ ترين حامي دانشجو در دوران تحصيلي وي، اعـضاي هي         اصلي

تـر،   علمي به عنوان پرورش دهندگان اين اشخاص و از همه مهم          
هاي اقتـصادي و صـنعتي كـشور كـه          ها و بنگاه  ها، شركت سازمان

هاي مهندسـين هـستند، همگـي       لي قابليت استفاده كنندگان اص  
. هاي مهندسي حساسيت دارندداد دانشكدهنسبت به كيفيت برون

تـرين سـطح، ارزشـيابي يـك نظـام آموزشـي، معـادل بـا          در كلي 
بر . ]8 : 1371كيامنش،  [شود  محسوب مي » سنجش شايستگي «

اين اساس ضروري است براي ارزيابي نظام آمـوزش مهندسـي در            
 مورد انتظـار از دانـش آموختگـان         يا حرفه يهايگكشور، شايست 

  .اين نظام به روشني بيان شده باشد
م در  وطـور مـدا   هطور منطقي در هر برنامه ريزي، بايستي ب       ه  ب

هــا بــود و در صــورت لــزوم بــراي پــي بررســي چگــونگي برنامــه
از آنجايي كه   . پاسخگويي به نيازها به تجديد نظر در آنها پرداخت        

شمار ه هاي ضروري بهاي درسي يكي از فعاليتنامهبازنگري در بر
انجام مطالعه و پژوهش پيرامون آن در دستور كـار دفـاتر    ،  رودمي

 تحقيقـات و فنـاوري قـرار        م،تابعه معاونـت آموزشـي وزارت علـو       
  .گرفت

هـاي درسـي   در اين پژوهش، اكثريت پاسخ دهندگان، برنامـه      
هـاي شـغلي    قابليتدر كمك به دانشجويان براي احراز        موجود را 
ه دانش كـاربردي و انطبـاق بـا نيازهـاي بـازار كـار تـا                 ئالزم و ارا  

 همچنــين ميــزان .انــدحــدودي موفــق و نــاموفق تــشيخص داده
  

8 Key competencies  
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مشاركت مجريان در تهيه و تدوين برنامه و ارزيابي را كم و خيلي             
ريـزي آمـوزش عـالي،      سـسه پـژوهش و برنامـه      ؤم[اند  كم دانسته 

  .]328-332، صص 1377
هـا، در    اتفاق نظر دارند كـه دانـشگاه       ي آموزش عال  يهافلسفه
 يها آزمون يكنند و با برگزار   ي كه به دانشجو ارائه م     يكنار دروس 

 ؛ امـا  نـد يمانيل كرده محسوب م   يمتعدد و ارائه نمرات، او را تحص      
مين أتـ  را   ي و تجـار   ي صـنعت  يهـا  بنگاه ياز جامعه و حت   يهرگز ن 

ار ي بـس  يك مهنـدس، انتظـارات    ي از   .]1383،  1آراسته،  [كند  ينم
 يهـا ين و فنـاور   يادي بن يها از دانش  يافراتر از دانستن مجموعه   

- برنامـه ي در مورد عدم سازگار    يامروزه مشكالت . وجود دارد ن  ينو
 ي درسـ يهـا  بازار كار و موفق نبودن برنامه     ي با تقاضا  ي درس يها

زم  ال يهـا كسب اطالعات و مهـارت     يان برا يدر كمك به دانشجو   
ن يا. ]13[ شود   ي كار مشاهده م   يايثر در دن  ؤ نقش م  يفايجهت ا 

 يهـا يستگيـ هـا و شا از، به مهارت يت و ن  ين واقع يتفاوت مشهود ب  
 بلكـه فراتـر از آن،       ؛شوديك مهندس محدود نم   ي ياا حرفه ي يفن
ك يـ  است كه اگـر در       ييهاها و دغدغه  تيها، قابل ها، نگرش نشيب

د يه او اجازه نخواهد داد تا عنصر مف  مهندس وجود نداشته باشد، ب    
بـه عنـوان    ) 1374 (ياعتمـاد .  در جامعه خود باشد    يگذارريثأو ت 

 ين دانـشگاه صـنعت    يبرتـر  (رئيس وقت دانشگاه صـنعتي شـريف      
  :اظهار داشته است )كشور
دن يـ ، تنهـا نمـره خـوب گـرفتن و زود گذران           يت علم يموفق"

هـا  تيـ ن فعال يـ جـه ا  ي است كـه از نت     ي بلكه مهارت  ؛ستيواحدها ن 
م ي حاصل از تعل   يهاح مهارت ي به تشر  يستيلذا با . شوديحاصل م 

  .]60 و 55ص [ " پرداختيو تعلم تخصص
 ي در افـراد، منجـر بـه تـك بعـد      يابيار مناسب ارز  يفقدان مع 
ق ي تشو يل رسم ير تحص ير مس دان گشته و آنها را      يشدن دانشجو 

 دوره   فـوق برنامـه    يهـا تيـ  فعال ي بـرا  يگـاه يچ جا يكند و هـ   يم
 از  يكيت  ين واقع يا". گذاردي نم يان باق ي دانشجو ي، برا ييدانشجو
-ي فوق برنامه دانشگاه م    يهاتين دالئل افت و ركود فعال     يمهمتر
 فــوق برنامــه دوره يهــاتيــ فعال.]56: 1374، ياعتمــاد[ "باشــد

-يژگـ ي و يت رشد و ارتقا   ين موقع يتر، در واقع مناسب   ييدانشجو
 اشـتغال كارآمـد در      ين دانشجو برا  افتي و پرورش    يتي شخص يها
ان، يت دانـشجو  يـ سفانه مورد غفلت اكثر   أ مت وك اوست   ينده نزد يآ

 قـرار گرفتـه      كـشور  يزان آمـوزش عـال    يرران و برنامه  يد، مد ياسات
   .است

ك يـ  از   يگزارشـ ئـه   ضـمن ارا  ) 2001 (كليفتوننگهام و   يباك
 گـالوپ صـورت     ييكـا يسـسه آمر  ؤ كه توسط م   يالمللنيپژوهش ب 

 مصاحبه  80000 بالغ بر    يما پس از جمع بند    : سندينوي م ،گرفته

ـ    يبا مد   از كاركنـان  يون نظرخـواه  يـ ليك م يـ ش از   يران موفق و ب
 و  ي شـركت برتـر صـنعت      400سطوح و مشاغل مختلف از حـدود        

ران و متخصـصان  ير مـد ي چشمگيت و توانمندي، رمز موفق يتجار
 ي هوشـمند  از منظر آنان  . مياافتهي ي هوشمند را در مفهوم كالن   

دن، احـساس   يشيـ ر اند ي و تكرار پذ   يعي طب يالگو"عبارت است از    
  ."ا رفتار فرديكردن و 

ار ي بـس  IQسندگان با مقوله    ين نو ي موردنظر ا  يالبته هوشمند 
 34 را در    ي هوشـمند  يهـا ن مصداق يتر نان مهم يا. متفاوت است 

رسد با ين كه به نظر م  ين عناو ي از ا  يبرخ .اندعنوان فهرست كرده  
 شته باشـد،   دا يتركي ارتباط نزد  فناوريقش مهندس در توسعه     ن

، قـدرت   يورزشهيـ ، رقابـت، اند   يدهـ ، سامان يسازگار: عبارتند از 
، اعتمـاد   يرندگيادگي،  ي، خردورز ينگرندهي، آ يپروراليتمركز، خ 

  .]99ص [ يريت پذيولئنفس و مسه ب
به عنوان يكي از صاحب نظران مطرح اين حـوزه            نژاد يبهادر

 كـشور   يشرفت صـنعت  يـ  پ ي را در گـرو    ي ايران، توسعه اقتصاد   در
ر يـ  ز يهـا يژگي با و  ين را منوط به داشتن مهندسان     يبرشمرده و ا  
 از  گـر ي د معماريـان بـه عنـوان يكـي       همچنين  . ]4[ دانسته است 

براي توفيق يـك مهنـدس الزامـات زيـر را           ،  ن مطرح نظراصاحب  
  :]19 [برشمرده است

  دانش علوم پايه و رياضي -
 انايي تحليلتو -
 تفكر باز و غير متعصبانه -
 دانش ساخت و توليد -
 توانايي تصميم گيري -
 هاي ارتباطيمهارت -
  ابتكار و خالقيت -

 گروه علوم مهندسي فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ايران       
 عوامل زير را مد نظر قرار       ،در متن سوگندنامه مهندسان   ) 1384(

  : استيالق مهندس از جنس اخت آنها عمدتا ي كه ماهداده است
خودداري از هرگونه عملي كه به انسان و انسانيت آسيب  -

  ؛رساند
 بروز نگه داشتن دانش تخصصي؛ -
 دين به كشور به عنوان زادگاه خود؛اداي  -
  پايدار كشور؛ ثر در توسعهؤالش مت -
 اه به عنوان بستر تربيت علمي خود؛ دانشگءكمك به ارتقا -
 انرژي، ن ماده،هاي بشري همچو حفظ و بهسازي سرمايه -

 منابع طبيعي و نيروي كار؛
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حفظ صداقت، نظم، عدالت، سرعت عمل، احترام به حقوق  -
 ها؛ديگران، سالمت و ايمني انسان

 گيري از دانش روز؛  خالقيت و بهرهاعمال ابتكار و -
 اي؛ رعايت استانداردهاي حرفه -
 پذيري، مشاركت پذيري و راز وليتئرعايت تعهد، مس -

 داري؛
 ؛و نقد صادقانه ديگراننقدپذيري  -
 .نشر رايگان دانش كسب شده -

 مـورد   يهـا يستگيشا ،سسات متعدد ؤ و م  يالمللني ب ينهادها
نـده  ي و آ  يدانيـ ع م يانتظار از مهندسان را بر اساس مطالعات وسـ        

ار متنـوع و    يها بـس  ن فهرست يهر چند ا  . اند فهرست نموده  يپژوه
ار يـ تواند مع ي م  توجه به وجه اشتراك اكثر آنها      ي ول استگسترده  

 مهندسـان در عرصـه توسـعه        يني الزامات نقش آفر   ي برا يمناسب
  . محسوب گرددفناوري

 يابيارزسسه معتبر در حوزه     ؤا م ي نهاد   14در پژوهش حاضر،    
 قرار گرفته است كه     ي مورد بررس  يهندس آموزش م  يو اعتبارسنج 

   . آمده است2ن آنها در جدول يعناو
هايي كه مورد توجه برخـي  ي فهرستي از شايستگ 3در جدول   

. گـردد از مهم ترين نهادها و مؤسسات مذكور بوده است، ذكر مي          
اين فهرست به صورت نزولي تنظيم شده اسـت و طبعـا  عنـاوين               

اگــر ميــانگين تعــداد . باشــندبــاالتر داراي اهميــت بيــشتري مــي
 مؤسـسه يـا     4مؤسسات را مبنا قرار دهيم، عناويني كـه بـيش از            

تـرين شايـستگي    انـد بـه منزلـه اصـلي       أكيـد داشـته   نهاد بر آن ت   
  . عنوان اول است17محسوب گرديده است كه شامل 

  
  گيريخالصه و نتيجه -9

هاي عرصه مهندسي، زير مجموعه توسعه فناوري       همه فعاليت 
بوده ضمن اينكه بار اصلي اين توسعه در تبديل دانش صـريح يـا              

. باشدندسان مي ضمني به محصول مفيد براي جامعه، بر دوش مه        
بنابراين ايجاد تحول در نظام آموزش مهندسي كشور از ضروريات          

الگوي كلي اين نظام بايد در راسـتاي ايجـاد          . توسعه فناوري است  
هاي هايي باشد كه فهرست آنها در بخش      اي از شايستگي  مجموعه

هاي مطرح  هر چند رسيدن به همه شايستگي     . فوق مطرح گرديد  
بايست به مجموعه   نمايد ولي حداقل مي   ميشده امري غيرممكن    

هاي مورد توجه نهادها و موسسات معتبر در اين حـوزه           شايستگي
 شايستگي باالتركه بيش از يك سوم مؤسسات        17به ويژه   

اي صورت  ژه       توجه وي  اندو نهادهاي مرتبط بر آن تأكيد داشته      

يي هـا در دوران دانـشجو  هر چند بسياري از اين شايستگي   . پذيرد
  : گيرد ولي بايد توجه داشت كهشكل مي

هاي فـوق برنامـه     اوال  اكثر آنها نه در كالس درس بلكه در فعاليت         
  يابد؛ علمي، فرهنگي و اجتماعي پرورش مي

ها در دوران تحصيل مدرسـه و       زير بناي همه اين شايستگي    : ثانيا 
  .حتي بعضي قبل از مدرسه بايد مهيا شده باشد

 در تربيـت مهندسـان شايـسته را اگـر       بر ايـن اسـاس تحـول      
  .نگوييم از دوره كودكي، حداقل بايد از دوره دبستان آغاز نمود

  

  

  تقدير و تشكر
هاي دلـسوزانه   دانم از محبت و راهنمايي    در پايان بر خود الزم مي     

نـژاد سپاسـگزاري    استاد گرانقدر، جناب آقاي دكتر مهدي بهادري      
  .رزو نمايمنموده، توفيق روزافزون ايشان را آ

 عناوين برخي از نهادها و موسسات معتبر در حوزه ارزيابي -2جدول 
 و اعتبارسنجي آموزش مهندسي

يف
رد

  

عنوان 
  عنوان كامل  اختصاري

1  IAS فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ايران  

2  ABET Accreditation Board for Engineering and 
Technology-US  

3  JBAEE Japan Accreditation Board for 
Engineering Education 

4  SPINE Successful practices in international 
engineering  

5  NSF National Science Foundation-US 

6  EMTA Engineering Marine Training Authority  

7  EPC Engineering Professor's Council-UK 

8  IPENZ Institution of Professional Engineering of 
New Zealand 

9  IEEE Institute of Electrical & Electronics 
Engineers 

10  TAC Technology Accreditation Commission –
US 

11  SPEC UK-Standards for Professional 
Engineering Competence  

12  IES Institution of Engineers, Singapore 

13  EAAB Engineers Australia Accreditation Board  

14  ACM Association for Computing  Machinery  
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يف
رد

 

 سسات و نهادهاي تاكيد كنندهمو  شايستگي
 تعداد

 سساتمو

 ايايدرك ضرورت كسب مداوم دانش در طول كار حرفهدرك ضرورت كسب مداوم دانش در طول كار حرفه 1
ABET – JBAEE – SPINE - ACM – 

IPENZ - IEEE - IES – EAAB - NSF- EPC 
– EMTA - IAS 

12 

 ABET – JBAEE – SPINE - ACM – IEEE لهلهئئهاي رياضي، علوم و مهندسي در حل مسهاي رياضي، علوم و مهندسي در حل مسكارگيري دانشكارگيري دانشه ه توانايي بتوانايي ب 2
– IPENZ – SPEC – IES – EAAB - TAC 10 

 ABET – JBAEE – SPINE – ACM – IEEE ))شفاهي، نوشتاري، تصويريشفاهي، نوشتاري، تصويري((ثر ثر ؤؤتوانايي ايجاد ارتباط متوانايي ايجاد ارتباط م 3
– SPEC - IES – EAAB – EMTA - EPC 10 

 ABET – JBAEE - SPINE – ACM – IEEE ثير مهندسي بر جامعه محلي و جهانيثير مهندسي بر جامعه محلي و جهانيأأكسب آموزش الزم براي درك تكسب آموزش الزم براي درك ت 4
– IPENZ - IES – EAAB - NSF - IAS 10 

 ABET – SPINE – IEEE – IPENZ – SPEC توانايي شناسايي، فرموله كردن و حل مسائل مهندسي با نگاه سيستميتوانايي شناسايي، فرموله كردن و حل مسائل مهندسي با نگاه سيستمي 5
– EAAB - TAC – EPC - ACM 9 

 ABET – ACM – IEEE – IPENZ – SPEC اي و اخالقي و رعايت اخالق مهندسياي و اخالقي و رعايت اخالق مهندسيهاي حرفههاي حرفهدرك مسئوليتدرك مسئوليت 6
– IES - EAAB – NSF - IAS 9 

 – ABET – ACM – IEEE – SPEC – IES هاي مهندسيهاي مهندسيها و ابزارهاي مدرن در فعاليتها و ابزارهاي مدرن در فعاليتتوانايي استفاده از فناوريتوانايي استفاده از فناوري 7
TAC - EMTA - IAS 8 

 – JBAEE – ACM – IEEE – IES – EAAB اي براي رفع نيازهاي جامعهاي براي رفع نيازهاي جامعههاي جامع چند رشتههاي جامع چند رشتهتوانايي تدوين طرحتوانايي تدوين طرح 8
NSF - IAS 7 

  - ACM – IEEE – EAAB – TAC – EPC توانايي كار انفرادي در ضمن كار گروهيتوانايي كار انفرادي در ضمن كار گروهي 9
IES - IAS 7 

 – ABET – SPINE – IPENZ – TAC – EPC لهلهئئتوانايي حل خالق مستوانايي حل خالق مس 10
EMTA - IAS 7 

  - ABET – SPINE – IES – TAC - NSF هاهاها و تحليل و تفسير دادهها و تحليل و تفسير دادهتوانايي طراحي و اجراي آزمايشتوانايي طراحي و اجراي آزمايش 11
EPC 6 

 SPINE – IPENZ – EAAB - EPC 4 هاي فيزيكيهاي فيزيكيتوانايي كاربرد اصول و فنون مهندسي و درك كميتتوانايي كاربرد اصول و فنون مهندسي و درك كميت 12

 ABET – SPEC – NSF - EPC 4 رفع يك نيازرفع يك نيازتوانايي طراحي يك وسيله، سيستم يا فرآيند براي توانايي طراحي يك وسيله، سيستم يا فرآيند براي  13

 JBAEE – ACM – IEEE - IPENZ 4 رغم محدوديت امكاناترغم محدوديت امكاناتكارآمدي در انجام وظيفه عليكارآمدي در انجام وظيفه علي 14

 ABET – IPENZ – EAAB - EMTA 4 هاي داراي عملكردهاي متفاوتهاي داراي عملكردهاي متفاوتتوانايي كار در گروهتوانايي كار در گروه 15

 ACM – IEEE – EPC - IAS 4 تفكر انتقادي و انتقادپذيريتفكر انتقادي و انتقادپذيري 16

 SPINE – ACM – IEEE - IAS 4 هاي مهندسيهاي مهندسيشناخت و درك استانداردها و قوانين مرتبط با فعاليتشناخت و درك استانداردها و قوانين مرتبط با فعاليت 17
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يف
رد

  

 سسات و نهادهاي تاكيد كنندهوم شايستگي
تعداد 

 سساتوم

 ACM - IEEE - IES 3 آشنايي با نظريه ها و كاربرد آنها در رشته تخصصيآشنايي با نظريه ها و كاربرد آنها در رشته تخصصي 18

 IPENZ - EMTA 2 ايايي چند رشتهي چند رشتههاهاراهبري گروه و مديريت پروژه با تيمراهبري گروه و مديريت پروژه با تيم 19

 SPINE – SPEC   2  ها و درك اقتصادي داشتن از آنهاها و درك اقتصادي داشتن از آنهاامكان سنجي پروژهامكان سنجي پروژه 20

 IPENZ - IAS 2 كارآفريني و درك فرهنگ كسب و كاركارآفريني و درك فرهنگ كسب و كار 21

 IEEE - IAS 2 توانايي تدوين دانش فني و مهارت در گزارش نويسي فنيتوانايي تدوين دانش فني و مهارت در گزارش نويسي فني 22

 ACM - IEEE 2 رويكرد مشتري مداريرويكرد مشتري مداري 23

 IT EPC - EMTA 2 و  و ايايرايانهرايانهواد واد سس 24

 ABET 1 آگاهي از وقايع و رخدادهاي معاصرآگاهي از وقايع و رخدادهاي معاصر 25

 IPENZ 1 توانايي قضاوت و ارزيابي صحيح مهندسيتوانايي قضاوت و ارزيابي صحيح مهندسي 26

 EMTA 1 زمانزمانپذيري سازماني و انجام چند وظيفه همپذيري سازماني و انجام چند وظيفه همانعطافانعطاف 27

 IAS 1 هاهاوري و بهينه سازي سيستموري و بهينه سازي سيستم بهره بهرهءءهاي ارتقاهاي ارتقاتسلط بر روشتسلط بر روش 28

 EMTA  1  خودآموزي، خود ارتقايي و مديريت زمان خودآموزي، خود ارتقايي و مديريت زمانتواناييتوانايي 29

 ITABET  1 تعهد به ايجاد مزيت رقابتي و خلق سرمايه براي سازمان متبوع و كشورتعهد به ايجاد مزيت رقابتي و خلق سرمايه براي سازمان متبوع و كشور 30

 EAAB  1 هاي رايج و نوين در عرصه مهندسي خاصهاي رايج و نوين در عرصه مهندسي خاصآگاهي از اصول، قواعد و روشآگاهي از اصول، قواعد و روش 31

 IPENZ 1 هاهابحرانبحرانهاي مديريتي و سازماندهي همه منابع در هاي مديريتي و سازماندهي همه منابع در توانايي درك فوريتتوانايي درك فوريت 32

 SPINE 1  هنر گوش كردن فعالهنر گوش كردن فعال 33

  
  26/11/88:  تاريخ پذيرش؛ 29/10/88: تاريخ دريافت
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