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   مهندسی ایرانانادتهاي آموزشی اس مهارتهتوسع

  

 1 حسین معماریان
  

  ترینیکی از دردسترس. شدن آموزش عالی استسوي جهانی اي بهکیفیت شرط بقاي مراکز آموزشی مدرن و دریچه چکیده 

 بهتوجه که باز فرایند ارزشیابی است کیفیت آن، گذر موفقیت ايهاي آموزشی و ارتقاها براي آگاهی از نقاط قوت و ضعف برنامهروش

اي گونه هاي آموزشی خود را بهامروزه، مراکز آموزش مهندسی پیشرو، برنامه. قبول جهانی تدوین شده استها و استاندارهاي موردمالك

  ر مهندسی، در سطح ملی و براي ورود به بازار کاآموختگانی تواناآمیز از فرایند ارزشیابی، دانشکه ضمن گذر موفقیتکنند عرضه می

 شرح ءآن جز گیرد و توجه بهمی هاي آموزشی در اولویت قراردر چنین شرایطی است که ارتقاي کیفیت برنامه. دست دهند المللی، بهبین

 يا که در ارتق،صورتی است که مراکزي المللی بهمیدان رقابت در سطح ملی و بین. شود علمی منظور میهیأت وظایف اصلی اعضاي

هاي آموزش هدر این مقاله سازوکاري براي ارتقاي کیفیت برنام. را بپردازند  باید هزینه آن،شده ناموفق باشندههاي ارائکیفیت آموزش

کارگیري آن در چند دانشگاه کشور  که از به،ه شده و نتایجیئعلمی اراهیأتهاي آموزشی اعضاي  مهارتهمهندسی کشور، از طریق توسع

، دستیاران آموزشی و مسئوالن آموزش، که در این انادتاي اسهاي حرفه مهارتيطرح جامع ارتقا. د مطرح خواهد ش، استدهدست آم به

اي، طراحی و تصویب  هفتهارگاه آموزشی و یک دوره آموزشی یک ک16اجراي شود، شامل طراحی ومقاله بخشی از نتایج آن تشریح می
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 مقدمه .1

 سمت هاي شگرف در فناوري و علوم شناختی و حرکتی جهانی بهشدن، پیشرفتپدیده جهانی

 آموزش مهندسی را  سنتی عرضهتغییرات در مدل ي آموزشی، نیاز بهها ارزشیابی دستاوردمحور برنامه

ن تغییرات در آموزش مهندسی، شتگذااجرا عنصر کلیدي در به. روري ساخته استاي ضنحو فزایندهبه

استاداناي هاي حرفه مهارتهتوسع .علمی هستندهیأتاعضاي 
1

یافته براي  نوعی حمایت سازمان

ها، که مراکز آموزش مهندسی و هدف این برنامه. علمی استهیأتد اعضاي  عملکريارتقا کمک به

  هاي آموزشی، پژوهشی و اجرایی اعضايد، بهبود مهارتدهنه میاي ارائهاي حرفهگاه انجمن

 تمرکز .(Felder et. al., 2011)یادگیري است  ـ ارتقاي فرایند یاددهی منظور کمک به بهعلمیهیأت

 .استعلمی هیأتهاي آموزشی اعضاي  توسعه مهارتبراي راهکارهایی هائن نوشته بر ارای

 با  که مقابلهشوندرو میهها روباي خود با تنوعی از چالشدر طول دوران کار حرفهعلمی هیأتاعضاي 

 استادان آزمون و خطا و در مواردي مشورت با .(Heywood, 2005)یافته دارد آنها نیاز به راهکاري سازمان

اي گرچه در گذشته نیز توسعه حرفه. ها بوده استهاي مقابله با این چالشترین روشیشکسوت از رایجپ

زایش  اخیر، افهاي در دو دهطور فزایندهاین امر به  ولی نیاز بهاي مطرح بوده است؛گونهبهعلمی هیأتاعضاي 

  :(Adams & Felder, 2008)ند از اثر در این زمینه عبارتبرخی از عوامل مؤ. یافته است

 هاي آغازین قرن حاضر، مراکز آموزش در سال: هاي آموزشارزشیابی دستاوردمحور برنامه

سرعت به سیستم ارزشیابی مبتنی بر دستاوردهاي مهندسی معتبر در کشورهاي مختلف به

 در .ABET, 2016; Bologna Process, 2010; CEAB, 2016) (آموختگان، پیوستنددانش

هاي دستاوردهاي مشخصی، مثل مهارت آموختگان مهندسی باید بهرش تازه دانشاین نگ

هاي تدریس و روشها نیاز بهگونه مهارت توسعه این. گروهی دست یابند ارتباطی و کارِ

طور سنتی در آموزش مهندسی وجود نداشته و براي بسیاري از ارزیابی خاصی دارد که به

  .(Felder & Brent, 2003) علمی ناشناخته استهیأتاعضاي 

 عالی مدرن در ایران،  از آغاز پاگرفتن آموزش: تغییرات جمعیتی دانشجویان مهندسی

هاي   برجسته دبیرستانآموختگاندانش ،شدندمدارس مهندسی وارد می  که به،دانشجویانی

ثري نیز ؤمهاي غیرروش هایی که داشتند، اگر بهدلیل تواناییاین گروه به. خوب کشور بودند

هاي اخیر، و با در سال. یادگیري مطالب دانشگاهی بودند شدند، قادر بهآموزش داده می

تري از دانشجویان در مراکز آموزش گسترش انفجارگونه آموزش عالی در ایران، طیف گسترده
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چنین . کنند که گاه از پایه علمی مستحکمی برخوردار نیستندنام میمهندسی ثبت

 .ثرتري دارندؤهاي مکسب آموزش نیاز بهدانشجویانی 
 

 هایی برخوردارند که در دانشجویان امروزي از ویژگی: هاي دانشجویان مهندسیتغییر ویژگی

 این .)Wilson & Gerber, 2008 (آوردوجود میهایی را براي آموزشگران بهمواردي چالش

تاه اطالعات موردنظر خود را کسب در زمانی کواند دانشجویان، که اغلب آرمانگرا هستند، مایل

هاي درسی   هاي طوالنی و کتابرو، در مقایسه با دانشجویان قدیم براي سخنرانیازاین. کنند

 بر این باورند استاداناین در شرایطی است که بسیاري از . دهندقطور اشتیاق کمتري نشان می

؛ و این ثر خواهد بودؤان هم م دانشجویبارةثر بوده درؤ خود آنها مبرايکه روش تدریسی که 

  . دانشجویان امروزي صادق نیستهفرض دربار

 هاي نوین  تدریس با استفاده از فناوريهايامروزه روش: هاي آموزشیپیشرفت در فناوري

افزارهاي مدیریت درس و آموزش برخط، بهبود ، نرمموزشی، همچون ابزارهاي طراحی با رایانهآ

ي اینکه مراکز آموزش مهندسی بتوانند همانند گذشته دانشجویان رو، براازاین. یافته است

هاي نوین آگاهی داشته علمی آنها بتوانند از این فناوريهیأتنخبه را جذب کنند باید اعضاي 

 .کنندهاي خود استفاده و در آموزش

 عات هاي اخیر در علوم شناختی، امروزه اطالپیشرفت بهتوجهبا: ها در علوم شناختیپیشرفت

گیرند، چه شرایطی از تدریس یادگیري را تسهیل  اینکه افراد چگونه یاد میهباردر زیادي

آشنایی با این دستاوردهاي جدید کمک زیادي . ایمدست آورده  بهشودا مانع آن میکند یمی

 ).Felder et al., 2011( کردشده خواهد ئههاي ارابه ارتقاي آموزش

هاي آموزشی مناسب براي  برنامههئارا بهپیش از مراکز آموزش مهندسی بیشهدهد ک نشان میموارد فوق

هاي آموزشی  مهارتهکید آن بر توسعأدر این نوشته، که ت. دارندنیاز اي استادان خود هاي حرفهتوسعه مهارت

هایی مورد بحث برنامهابتدا محتواي چنین ن منظور، ای به. شودها عرضه میگونه برنامه این سازوکار  است،استادان

هاي هاي توسعه مهارت ارزیابی برنامههدر ادامه، نحو. شود و سپس ساختار اجرایی آن عرضه میدریگ میقرار

 هدر بخش پایانی مقاله، برنام. ه شده استایی براي افزایش کارایی آنها ارائگرفته و پیشنهاده آموزشی مورد بحث قرار

 ههاي توسعبرنامه.  مهندسی کشور عرضه شده استهیأتاي آموزشی اعضاي ه مهارته توسعبرايشده تدوین

علمی، باید براي دستیاران آموزشی و کارکنان و مسئوالن آموزش هیأتهاي آموزشی، عالوه بر اعضاي مهارت

ي ا اي دستیاران آموزشی مراکز آموزش مهندسی کشور، در مقاله حرفههسازوکار توسع. دانشگاه نیز ایجاد شود

در ارتباط با تربیت مسئوالن و کارکنان بخش . )ـ  الف1394معماریان، (گرفته است  جداگانه، مورد بحث قرار

 .شودآن پرداخته می اي دیگر، به خاصی تدوین شده است که در مقالههآموزش مراکز آموزش مهندسی نیز برنام
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  هاي آموزشی مهارتههاي توسعمحتواي برنامه .2

، شودمی علمی آینده تدوین هیأت موجود یا اعضاي استادانهاي آموزشی، که براي مهارت ههاي توسعبرنامه

علمی و هیأتهاي تدریس اعضاي ترین مسئولیت، رایج1در جدول . با هم داشته باشند هایی  تفاوتممکن است

یشرفته امروزه در مراکز آموزش مهندسی پ. هاي آموزشی مناسب براي هر یک فهرست شده استبرنامه

  .شود آمده است برگزار می1جدول  هاي آموزشی یک یا چندروزه براي پوشش مواردي که درکارگاه
  

 )Felder et. al., 2011(علمیهاي آموزشی اعضاي هیأتمحتواي احتمالی یک برنامه توسعه مهارت: 1جدول 

  عمومی

 

  علمی جدیدهیأتراهبردهاي کسب موفقیت براي اعضاي  

 یادگیري ـ هاي مدرن یاددهینظریه علوم شناختی و  

 هاي فرديهاي توسعه مهارتنظریه 

  طراحی درس

 

 آموزش دستاوردمحور  

 هاي آموزشیتدوین و استفاده از هدف  

 هابندي هدفطبقه  

 هاي درس تهیه سرفصل  

 هاي درستعیین سیاست 

 طراحی شروع مناسب درس  

 س جدیدسازي یک درمدیریت فرایند آماده 

   درسارائه

 

 دن دانشجویان کررغیب و درگیر ت  

 ثر و یادگیري فعالؤتدریس م  

 هاي تدریساستفاده مناسب از فناوري  

  یگروه(یادگیري مشارکتی(  

 محورمحور و مسئلهیادگیري پروژه 

  مفاهیم اساسی ارزیابی  ارزیابی یادگیري

 ارزیابی مهارتدرك مفهومی ویهاي کم   

 هاي اخالقی و هندسی، تفکرهاي نقاد و خالق، آگاهیارتباطات م(اي هاي حرفهارزیابی مهارت.(... 

 فنون ارزیابی کالس  

 تکالیف و امتحانات  دهی بهنمره 

هاي مقابله با چالش

 آموزشی

 مدیریت کالس  

 دانشگاهیهاي گیري، تشخیص و برخورد با ناراستیپیش  

 برخورد با مشکالت دانشجویان 

  تنوع دانشجویی

 

 یادهی و یادگیري هايسبک  

 عمیق، سطحی، راهبردي(هاي یادگیري روش(  

 سطوح رشد فکري  

 تنوع قومی، نژادي و جنسیتی 

  آموزش برخط

 

 هاها و چالشروش  

 ن دانشجویان به تعامل برخطکرددرگیر 
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تمایل  آموزشی در آینده هانتخاب حرف  ، که بهيبراي دانشجویان تحصیالت تکمیلی و پسادکتر

گونه   که در این،ترین مواردي مهم2در جدول . نظر گرفت خاصی درهاي  توان برنامه نیز میدارند

تواند با ها می این توانایی.)Felder et. al., 2011( تواند گنجانده شود، فراهم آمده استها میبرنامه

وگو، هاي آموزشی و سمینارها، جلسات بحث و گفت ه یک درس دانشگاهی مستقل، برگزاري کارگاهارائ

  .دست آید شده، بهتر یا تدریس نظارت تجربهك با یک عضو باتدریس مشتر

 اساسی مطرح پرسشهاي آموزشی، اغلب این  مهارتههاي توسعدر ارتباط با محتواي برنامه

ا مباحث یهاي آموزشی بوده ها باید بر کاربرد عملی فنون و شیوهشود که تمرکز اصلی این برنامهمی

در پاسخ به این . کید بیشتر قرار گیردأباید مورد ت) یعنی علوم شناختی( وقوع یادگیري هنحو مربوط به

 نظریه«: شتین استناد کرد کهیاي منسوب به انگفته کید بر ضرورت هر دو، شاید بتوان بهأپرسش و ت

  .»کورنظریه بدون عمل سترون است و عمل بدون 

  

 ندهعلمی آیهیأت عناوین محتمل یک برنامه آموزش اعضاي :2جدول 

 چگونگی یادگیري دانشجویان  

 هاي تدریسگیري و سبکهاي یادسبک  

 ثر و یادگیري فعالؤتدریس م  

 ها و امتحاناتدهی به تکالیف، پروژههارزایابی و نمر  

 دانشگاهیهاي پیشگیري، تشخیص و برخورد با ناراستی 

 داربرخورد با مشکالت دانشجویان و دانشجویان مشکل 

 درس جدیدریزي طراحی و برنامه 

 ثرهاي مؤطراحی آزمون 

 هاي تدریسثر از فناوريؤاستفاده م 

  علمیهیأتارسال تقاضا و مصاحبه براي عضویت در 

  علمی جدیدهیأتراهبردهاي موفقیت براي یک عضو 

 

  علمیهیأتهاي آموزشی اعضاي  مهارتههاي توسعساختار برنامه .3

هاي آموزشی، سمینارهاي چهار صورت کلی کارگاه علمی بههیأتاي اعضاي  حرفهههاي توسعبرنامه

 ترد و در موارد پیشرفتهوشمیهاي یادگیرنده عرضه متوالی، جلسات مشاوره و مشارکت، و باالخره گروه

اي اعضاي هاي توسعه حرفهاغلب برنامه. شوده می ارائمدركهاي منتهی بهها و دورهدرسصورت تکبه

ها گاه علمی جدید است که شرکت در این برنامههیأتنها استثنا اعضاي ت. علمی داوطلبانه استهیأت

  . شودنظر گرفته می شرط استخدام رسمی براي آنها درعنوان پیشبه
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  هاي آموزشیکارگاه. الف

 از چند معموالًهاي آموزشی است که  برگزاري کارگاهاستادانبراي توسعه آموزشی  ترین ساختاررایج

رکز ارزیابی کیفیت یا مدیریت م ممکن است  راکارگاه آموزشی. انجامدطول می   بهوزساعت تا چند ر

هاي علمی رشتههیأتها ممکن است اعضاي  ن این کارگاهامخاطب. دکننه ئدانشکده یا دانشگاه ارا

مثل علوم، فناوري، مهندسی (هاي مرتبط با هم  یک رشته خاص یا گروهی از رشتهاستادانمختلف یا 

هاي  انجمن،ها، عالوه بر دانشگاه رااستادانهاي آموزشی  مهارتههاي توسعکارگاه. باشند) اضیاتو ری

  کنندخوبی ساماندهیست که اگر به امزیت اصلی یک کارگاه منفرد این. ندکناي نیز برگزار میحرفه

نقطه . اهد کردخود جلب خوتوجهی را بهکنندگان قابلکند، شرکت برگزار شدهو یک مجري شناخته

کنندگان نداشته ثیر ماندگاري بر اغلب شرکتأست که ممکن است ت اضعف یک رویداد منفرد نیز این

را ترك کنند و برخی از آنها  نکنندگان در چنین کارگاهی ممکن است با رضایت آشرکت. باشد

کار ببندند؛ ولی  هاي خود بهشده در کارگاه را در آموزشنند که تعدادي از نکات مطرحککوشش 

  .ندک تشویق هاي سنتی و آشناتر پیشینروشکیدات بعدي ممکن است آنها را به بازگشت بهأفقدان ت
  

 سمینارهاي متوالی. ب

، برگزاري یک سري جلسات سمینار در استادانهاي آموزشی ساختار رایج دیگر براي توسعه مهارت

بحث  ل آموزشی توسط مدرس مطرح و بهئاطول یک نیمسال یا سال تحصیلی است که در آنها مس

تجربه مشخص شده است که چندین جلسه متوالی، که با شرکت گروه مشخصی  به. شوده میگذاشت

در این . گذاردمراتب بیشتري از یک کارگاه یا سمینار منفرد برجاي میثیر بهأ برگزار شود، تاستاداناز 

کنندگان فرصت خواهند  و شرکتدریگ می قرارتري مورد بررسینحو عمیق جلسات موضوعات به

کار بندند و نتایج را در جلسات بعدي مطرح و   را در کالس درس خود بهيپیشنهاد فنونداشت 

 توان اعضايسختی میبهست که  انقطه ضعف جلسات متوالی این. بازخورد الزم را دریافت کنند

 از چند جلسه اولیه، ریزش زیادي  پسکت کنند و اغلبطور مرتب در آنها شرد که بهکرعلمی را راضی هیأت

هایی از  که مشوقرودباال میها زمانی گونه برنامه شانس موفقیت این. شودکنندگان ایجاد میدر تعداد شرکت

  . طرف گروه، دانشکده یا دانشگاه در نظر گرفته شده باشد
  

 جلسات مشاوره و مشارکت. پ

 در مشاوره .کندبراي بهبود تدریس خود با فردي دیگر کار میعلمی هیأتدر این روش یک عضو 

آموزش وي نظارت داشته  شود تا برفرد معرفی می تر از طرف دانشکده بهتجربهمعموالً، یک استاد با

طور گاه یک درس را به. کننداین دو در طول یک نیمسال یا سال تحصیلی با یکدیگر کار می. باشد
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 خود را ياهه و پس از آن مشاهدکنند یا از جلسات تدریس یکدیگر بازدید می دهنده میئمشترك ارا

  ایندر .)Felder et al., 2011 (هاي منظم استراز موفقیت این روش مالقات. گذارندبحث می به

 تدریس يدو گروه متفاوت با هدف ارتقا علمی یک گروه یا متعلق بههیأتمشارکت، دو عضو 

هایی است که در این مورد شرکت در جلسات درس یکدیگر از جمله روش. نندک یکدیگر کمک میبه

  .آیدکار میبه
  

  هاي یادگیرندهگروه. ت

 علمی است کههیأتمتشکل از گروهی از اعضاي  هاي آموزشی مهارتهتوسع ساختار دیگر براي

مثل (هاي برخط زه گروهامرو. آیندهم می  بهبود فرایند تدریس گردبرايکدیگر و  یمنظور کمک بهبه

کنندگان در این شرکت. عهده بگیرند توانند این نقش را بهنیز در مواردي می) هاي تلگرامی گروه

 آموزش هوها در زمینئها یا دیدن وید از خواندن مقاالت و کتاب که شخصاً،ها اطالعاتی راگروه

  با یکدیگر بههاي مختلف آموزشی زمینهها درهمراه تجربیات یا چالش اند، بهدست آوردهمهندسی به

عهده داشته  ها را بهتر هدایت بحثها ممکن است یک فرد باتجربهدر این گروه. گذارنداشتراك می 

علمی یک گروه آموزشی هیأتهاي یادگیرنده اغلب پس از شرکت اعضاي شرایط ایجاد این گروه. باشد

   ).Kolmos et al., 2001( شوددر یک کارگاه برقرار می
  

  مدرك هاي آموزشی منتهی بهبرنامه. ث

ل تربیتی براي تدریس در مقاطع تحصیلی پیش از دانشگاه ئ مساهداشتن مدرك مناسب در زمین

این امر بر این فرض استوار . شرطی اغلب الزامی نیستعالی چنین پیش مرسوم است ولی در آموزش

فرضی و این پیشهست تدریس آن نیز   قادر به،ذراندگ که در دانشگاه درسی را می،است که فردي

 را با یهایدرسها براي رفع این مشکل بسیاري از دانشگاه. است که در بسیاري موارد صادق نیست

 هااین درس. کنند عرضه میعلمی کنونی و آینده خودهیأت هاي آموزشی اعضاي مهارتههدف توسع

  هاي آموزشی و عضویت دردکتري، که فعالیتري و پساویژه مورد استقبال دانشجویان دکتبه

 اخیر، ه، در یکی دو دهعالوه بر این. گیرداند، قرار می آتی خود برگزیدههعنوان حرفعلمی را بههیأت

. اندراه اندازي کرده را »آموزش مهندسی«هاي کارشناسی ارشد و دکتري هاي بزرگ دنیا دورهدانشگاه

شود، تربیت متخصصان،  هاي مهندسی عرضه میاغلب توسط دانشکدهها، که هدف این دوره

  . ریزان آموزش مهندسی استپژوهشگران و برنامه
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  ها برنامهه ارائهنحو. ج

هاي آموزشی هاي توسعه مهارتبرنامه یادگیري - مراکز یاددهیهاي کشورهاي پیشرفته بیشتر دانشگاهدر 

علمی هیأتهاي آموزشی براي اعضاي هایی برگزاري کارگاهبرنامه محور چنین .کنندعرضه می را استادان

الخره ا و بشناسی علوم تربیتی یا رواناستادانیا  مهندسی استادانهاي مختلف است که توسط رشته

ه ئ دیگر اراهگزین. شودمیانجام کنند، هاي مرتبط با فناوري را عرضه میکه کارگاهرایانه، متخصصان 

 ).Boud, 1999( علمی یک رشته خاص یا چند رشته مرتبط با هم استهیأتبراي اعضاي کارگاه آموزشی 

سسه آموزشی و با ؤهاي آموزشی باید در سطح مهاي توسعه مهارت که برنامه،پرسشاین   ر پاسخ بهد

توان داد و  یا براي یک رشته خاص برگزار شود، پاسخ قاطعی نمیهاي مختلف رشتهاستادانشرکت 

هاي آموزشی ، براي گارگاهدر نهایتگرفت و  کار توان یکی از این دو گزینه را بهشرایط می  هبسته ب

 از برگزارکنندگان را در نظر گرفت که حداقل یکی از آنها تخصص مهندسی گروهی تر ترجیحاًطوالنی

  . باشد داشته آموزش و علوم تربیتیۀآن و دیگري تخصص در زمین یا نزدیک به

 

  هاي آموزشیهاي توسعه مهارتبرنامهارزیابی  .4

. تواند نقش بارزي در ارتقاي کیفیت آنها داشته باشدهاي آموزشی میها و دیگر برنامهارزیابی عملکرد کارگاه

کنندگان در برنامه استوار خواهی از شرکتاي بر نظرهاي حرفه مهارتههاي توسعدر اغلب موارد، ارزیابی دوره

نظر گروهی از  به. شوداهدافش معطوف می تعیین میزان رسیدن برنامه به است و توجه کمتري به

  ):Chism and Szabó, 1997( تواند در سه سطح مختلف انجام شودها میگونه برنامهپژوهشگران ارزیابی این

 است؟قدرهچکنندگان از برنامه میزان رضایت شرکت   

 ه اندازهکنندگان در برنامه چجربیات عملی شرکتها و تها، نگرشثیر برنامه بر دانش، مهارتأت 

  است؟ 

 قدر است؟ هکننده در برنامه چ شرکتاستادانثیر برنامه بر یادگیري دانشجویان أت  

 هثربودن یک برنامه توسعترین معیار براي مؤ دقیق،چون هدف نهایی آموزش یادگیري است

میزان این بهبود ). 3سطح (ست  اجویان آنها، بهبود میزان یادگیري دانشاستادانهاي آموزشی مهارت

طور غیرمستقیم سنجید و تنها به) 1سطح ( از شرکت در کارگاه استادانتوان با میزان رضایت را نمی

  وسعه تدریس، نگرش و ارزیابی استاد، پس از شرکت در دوره تهرا از تغییر در نحو توان آنمی

 از بیشترین اهمیت برخوردار است و اگر 3رو، سطح ازاین). 2سطح (اي استنباط کرد هاي حرفهمهارت

، سفانهأمت. دو سطح دیگر وجود خواهد داشت بتوانیم پاسخ روشنی در مورد آن بیابیم، نیاز کمتري به

شده در یادگیري هممکن است که بهبود مشاهد غیر این پاسخ اغلب مشکل و تقریباًرسیدن به
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این دلیل،  به. اي ربط داد  حرفهه توسعهشرکت استادان در برنام هدانشجویان را بتوان با اطمینان ب

 آموزشی و مجري هشود که برنامکنندگان خواسته میاین ترتیب است که از شرکت  بهارزیابی معموالً

اند  نپسندیده آنچه در این برنامه پسندیده یاهبارد و نظرات خود را درننکبندي را با مقیاسی درجه آن

 هثیر برنامأ تشود که با مقایسه با گذشتهکنندگان خواسته مییا اینکه از شرکت). 1سطح (د بنویسن

  ).2سطح (نند کاي را بر تدریس خود ارزیابی توسعه حرفه

  

  هاي آموزشی توسعه مهارتهافزایش کارایی برنام .5

زاننده در کند که نقشی برانگیپنج ویژگی یک محیط یادگیري اشاره می به) 1999(ولودکوسکی 

د مبناي مناسبی براي توانرسد که این پنج ویژگی مینظر می به). 3جدول (د  بزرگساالن داریادگیر

 . باشداستادانهاي آموزشی  مهارتهطراحی یک برنامه توسع

  

 )Wlodkowski, 1999(عوامل برانگیزاننده یادگیري بزرگساالن . 3جدول 

  باشند و تخصص داشته،کنند که تدریس می،موضوعی در زرگساالن انتظار دارند که معلمانب

 شناخت کافی از عالیق، نیازها و مشکالت مخاطبان خود داشته نیزه آن و ئآمادگی کامل براي ارا

 .باشند

 تخصص مجریان. 1

اي سادگی آنها را با عالیق شخصی یا نیازهاي حرفه که نتوانند به،بزرگساالن در برخورد با مطالبی

 .دشون میخستهسرعت  دهند، بهخود تطبیق

 بودن مرتبط. 2

 کاربرد یک روش پیشنهادي برایشان مشخص شود هبزرگساالن از اینکه زمان، مکان و نحو

ه ئ در هر موقعیتی ارا و واحدي براي هر کاريه که نسخ، تجویزهاییهبارکنند و دراستقبال می

 .دهند، تردید دارندمی

 انتخاب کاربرد. 3

هاي آموزش داده شده را ببینند، سازي روشپسندند که در آن پیادههایی را می فرصتبزرگساالن

 . انجام دهند و نتایج را ارزیابی کنندها را شخصاًروش

 عمل و بازخورد. 4

 گروهیکارِ. 5 .برندو بهره می ن دانش و تجربیات خود با همکاران لذتگذاشتاشتراكبزرگساالن از به

 
شود، اي، که در سطح دانشگاه برگزار میهاي حرفه مهارتههاي توسعدن برخی از برنامهثربوؤغیرم

عنوان مثال، در حالی که به). 3جدول  (است قابل توضیح که ولودکوسکی بیان کرده شرایطی  بهباتوجه

ا این هاي تربیتی و روش تدریس برخوردارند، بنظریهمتخصصان امور تربیتی از دانش الزم در زمینه 

 که کنندهایی را عرضه توانند مثال و نمیرند تخصصی مهندسی اطالعی نداه از رشتحال معموالً

  . کندمیهاي مهندسی طور واضحی قابل کاربرد در درسمطالب کارگاه را به
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  هاافزایش جذابیت برنامه. الف

هاي آموزشی اعضاي هارت مههاي توسعن برنامهکردثرترؤ مبراي پیشنهادهایی را نالفؤبسیاري از م

طور مستقیم  اغلب این پیشنهادها به).Felder & Brent, 2010; Fink, 2006( انده داده ارائعلمیهیأت

ه  انگیزهباشده توسط ولودکوسکی دریک یا تعدادي از موارد پیشنهاده یا غیرمستقیم دربرگیرند

هاي طور خاص با توسعه مهارتوارد را بهفهرست زیر این م). 3جدول (بزرگساالن براي یادگیري است 

  .کندآموزشی مهندسی مربوط می

 چنین مدرسی در دسترس نباشداگر: داري تجربه در مهندسی و علوم تربیتیانتخاب مدرس ، 

د کننه تخصصان علوم تربیتی و مهندسی ارائ از مرا گروهیشود که برنامه  پیشنهاد می

 ). 3 بودن در جدولتخصص مجریان و مرتبط(

 تري از  گستردههمدرس خارج از سیستم براي جذب دامن: استفاده از مدرس خارج از دانشگاه

را  بخشد و آنمیهاي آموزشی اعتبار  مهارته توسعهبرنام د، بهوشمیمخاطبان مفید واقع 

  ).تخصص مجریان(کند  کمبود متخصص داخل دانشگاه را جبران مینیزتر و موجه

 کنندگان هرچه محتواي برنامه با آنچه شرکت: هاي مرتبط با مهندسی مثالکارگیريطرح و به

زده دلشده تر باشد، احتمال کمتري دارد که از مطالب عرضهکنند نزدیکخود تدریس می

 .)بودنمرتبط(شوند 

 علمی جدید هیأتبراي اعضاي : کنندگان مطابقت محتواي برنامه با نیازهاي و عالیق شرکت

تر تجربهکنندگان باها و مطالب پایه مرتبط با تدریس، و براي شرکت بر راهبردکید بیشتر أت

هاي مدرن شناختی و ها و مدلمحور، نظریه یادگیري مشارکتی و مسئلهپیرامونمطالبی 

 ).بودنمرتبط(رتبط با یاددهی و یادگیري هاي مها و ارزششرح نگرش

 یک برنامه توسعه آموزشی : هاي پیشنهاديکارگیري روشهایی براي بهدرنظرگرفتن گزینه

تنها زمانی یک مدرس : مثل اینکه(کند کارگیري یک راهبرد جدید را اجباري نمیثر بهؤم

جاي آن بهتر است راهبردها را به). موفق خواهید بود که از یادگیري فعال استفاده کنید

تدریج در درس خود بهرا ب کنندگان بخواهیم تا دو یا سه مورد مناسمعرفی کرده و از شرکت

عالوه بر اینها، نباید ). کار بندد ها را از روز اول درس به روشهنه اینکه هم(گیرند  کار به

 غلط بوده است و باید ،اندگرفتهکار می که تاکنون در تدریس به،چنین القا شود که روشی را

هاي جدید است ی با روشهاي قدیم روش را متوقف کنند، بلکه هدف جایگزینی تدریجی آن

  ).انتخاب کاربرد(

 فنونکنندگان، که هاي متعدد براي شرکتایجاد فرصت: هاي پیشنهاديبازآفرینی روش 
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 .)عمل و بازخورد(نند کپیشنهادي را تمرین کنند و کاربرد آنها را در درس خود فرموله 

 کارگیري بزرگساالن تمایل دارند که امکان به: کنندگانبیشتر شرکتچههردن کردرگیر

 د و نظرات و تجربیات شخصی خود را با دیگران بهندست آور  هاي پیشنهادي را بهروش

هایی در آن یک سخنرانی خالصه شده و چنین فرصت  هایی که بهبرنامه. اشتراك بگذارند 

 ).گروهی کارِ(ت ثیرگذاري کمی خواهند داشأوجود نداشته باشد، اغلب ت
  

 هاي دانشکده و دانشگاهحمایت. ب

اي استفاده هاي توسعه حرفهعلمی از فرصت دورههیأت که چرا اغلب اعضاي پرسشاین  در پاسخ به

ست که نقش  ادر اینجا. بینندتوان گفت که چون نتیجه ملموسی را بر آن مترتب نمی می،کنندنمی

  ها، مشخصگونه دورهشرکت در این علمی بههیأتب اعضاي مدیریت دانشکده و دانشگاه در ترغی

  :تواند مفید واقع شودموارد زیر می  در ارتباط با نقش مراکز آموزش مهندسی توجه به. شودمی

 علمی در طول مصاحبه هیأتدر متن آگهی براي جذب :  کیفیتي اهمیت ارتقاهباررسانی دراطالع

اي یکی از هاي آموزشی و حرفه مهارته توسع کهد شود قیایشانایف ظاستخدامی و در شرح و

  شود که در متن گزارش سالیانه اعضايدر همین ارتباط پیشنهاد می. الزامات این شغل است

علمی هیأتاضافه شود و در آن عضو » ايهاي حرفهتوسعه مهارت«عنوان علمی بخشی باهیأت

  ).Fink et al., 2005; Fink, 2006( کندریح  که در این زمینه انجام داده است، تش،اقداماتی

 ه از طریق ارزیابی نحواستادان تدریس هارزیابی دقیق نحو: علمیهیأت ارزیابی عملکرد اعضاي 

کاران و طراحی درس و میزان یادگیري دانشجویان، و همچنین نظرخواهی از دانشجویان، هم

 عضو يگرفتن پایه سالیانه یا ارتقانظرگرفتن آنها در مواردي مثل آموختگان؛ و درحتی دانش

علمی داشته باشد، هیأتها اهمیت بیشتري در پیشرفت یک چه این ارزیابیهر. علمیهیأت

خواهند  مندهعالقاي هاي حرفهمهارته هاي توسعشرکت در دوره تعداد بیشتري از اعضا به

  .د یافتشده در دانشگاه بهبود خواهههاي ارائشد و در نتیجه کیفیت آموزش

 آمیز و گرفتن پاداش براي اقدامات موفقیتنظردر: نهادن به دستاوردهاي آموزشیارزش

انتخاب آموزشگران برتر در سطح گروه، دانشکده، دانشگاه و حتی ملی و همچنین انتشار و 

  .شودهاي پژوهشی اعمال می موفقیتبراياي که  گونه ها، درست به موفقیت اینکردنايرسانه

  اي هاي توسعه حرفهساي گروه یا دانشکده در دورهؤ شرکت ر:هامستقیم مدیریت در برنامهشرکت

 برنامه خوب و مفید تشخیص اگر. سازدعلمی آگاه میهیأتهاي اعضاي آنها را از نیازها و خواسته

شرکت مدیران، . هاي مشابه بیشتر خواهد شدهاي مادي و معنوي از برنامه حمایت،داده شود

  .کردبرنامه جلب خواهد  تر اعالم شود، متقاضیان بیشتري را بهکه از پیشرتیدرصو
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  مهندسی ایراناستاداناي  حرفههتوسع .6

 میلیون دانشجوي مهندسی 4/1 نزدیک به علمی آموزشِهیأت عضو 14000در حال حاضر نزدیک به 

هاي آموزشی، تقاي مهارتعلمی، یعنی ارهیأتاي اعضاي  حرفههتوسع. عهده دارند کشور را به

ست  ااین در حالی.  مهندسی کشور تاکنون کمتر مورد توجه بوده استاستادانپژوهشی و مدیریتی 

هاي آموزش مهندسی از فرایند آمیز برنامه گذر موفقیتيهاشرط پیشءها جزآموزش که این

 مهندسی از ابتداي دهه دن این کاستی، کرسی یونسکو در آموزشکرمنظور برطرفبه. استارزشیابی 

علمی مهندسی کشور را هیأتاي و بازآموزشی اعضاي  حرفهههاي توسع شمسی، ساماندهی برنامه90

که در این زمینه صورت گرفت، و نتایج بخشی از آن در هایی، دنبال پژوهش به. داد در دستور کار قرار

 )بـ 1394 ،معماریان( شدنه مشخص هاي پیشین این مقاله عرضه شد، روند جهانی در این زمیبخش

 علمی آموزش مهندسی کشور بههیأتاي اعضاي  حرفههو دستمایه الزم براي طراحی برنامه توسع

  اي و حرفههمنظور توسعهاي آموزشی متنوعی به  کارگاه1390در همین راستا، از سال . دست آمد

 آموزشی طراحی و به اجرا درآمده علمی و دستیارانهیأت یادگیري اعضاي ـ هاي یاددهیمهارت

هاي فنی، و  ها در سطح دانشگاه تهران زیر نظر مرکز ارزیابی کیفیت پردیس دانشکدهاین کارگاه. است

هر کارگاه در نیم روز و در دو . شوددر سطح ملی با همکاري انجمن آموزش مهندسی ایران عرضه می

 مرتبط با موضوع کارگاه نظري جلسه اول مطالب در. شود برگزار می) ساعت4مدت   بهجمعاً(جلسه 

کار  شده را بهطور عملی مطالب عرضه در کارگاه بهنکنندگاد و در جلسه دوم شرکتوشمیه ئارا

یادگیري کتابی نیز  ـ هاي یاددهی مهارتهتوسع   مربوط بهمین مطالب نظريأمنظور تبه. گیرندمی

کنندگان  در اختیار شرکت مرتبطشدهلیفأمراه با مقاالت تکه ه) 1391 ،معماریان(لیف شده است أت

عناوین  .شودکنندگان اهدا میشرکت اي بهنامهدر پایان هر گارگاه نیز گواهی. گیردمی قرار

 در ،هاي آموزشی آموزشگران مهندسی ایران طراحی شده است مهارتهمنظور توسع که به،هاییکارگاه

هاي آموزشی  کارگاه آموزشی و فهرست کارگاه15ربوط به هر یک از جزئیات م.  آمده است4جدول 

  ).ucee.ut.ac.ir(برگزارشده در وبگاه کرسی یونسکو در آموزش مهندسی آمده است 
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  هاي آموزشی آموزشگران مهندسی ایرانشده براي توسعه مهارتهاي آموزشی طراحیکارگاه. 4جدول 

 محتوا هاعنوان کارگاه

انجام چه هدف از ارائه یک درس چیست؟ دانشجویان پس از پایان درس چه باید بدانند یا قادر به  داررك تدریس هدفتدا. 1

 ها الزم است؟این هدفهایی براي دستیابی به کاري باشند؟ چه فعالیت

ـ یادگیري رویکرد. 2 ر چه شرایطی بهترین هاي تدریس چیست؟ د اند؟ انواع سبکهاي یادگیري کدامسبک هاي یاددهی 

 شود؟ یادگیري حاصل می

یادگیري فعال چیست و انواع آن کدام است؟ آموزش دانشجومحور چیست؟ درگیرکردن  یادگیري فعال. 3

 پذیر است؟دانشجویان در فرایند یاددهی ـ یادگیري چگونه امکان

شود؟ کارایی انواع آزمون چقدر است؟   میاند؟ چگونه یک آزمون معتبر تهیهانواع آزمون کدام ارزیابی یادگیري . 4

 دادن چیست؟روش مناسب نمره

توان از تجربیات تدریس استادان هایی میاند؟ چه برداشتاستادان موفق چگونه عمل کرده تجربیات تدریس . 5

 پیشکسوت کسب کرد؟

هاي حل تمرین ساماندهی کالس .6

 ) آموزشیدستیارانبراي (

آمیز یک کالس حل تمرین یا جلسه مرین چیست؟ برگزاري موفقیتهاي حل تهدف از کالس

 هایی دارد؟ شرطآزمایشگاه توسط دستیاران آموزشی چه پیش

هاي آموزشی کدام است؟ هاي ارزیابی برنامههاي آموزش مهندسی چیست؟ مالكارزشیابی برنامه  هاي آموزشیارزشیابی برنامه. 7

 علمی در ارزیابی چیست؟ ود؟ نقش اعضاي هیأتشارزیابی درونی چگونه انجام می

-هاي یک آموزش مهندسی استاندارد کدام است؟ چگونه این استانداردها را در برنامهویژگی آموزش مهندسی استاندارد. 8

 هاي آموزش مهندسی کشور اعمال کنیم؟

هاي آموزش هاي برنامهکنند؟ چالش آموزشی موفق چه میهاي پیشرفته براي ارائه یک برنامهدانشگاه هاي آموزش مهندسی ایرانچالش. 9

 ؟کردن آنها متصور استراهکارهایی براي برطرفمهندسی ایران کدام است؟ چه 

توان مهارت هایی  میطراحی مهندسی چیست و مراحل آن کدام است؟ چگونه و با چه درس آموزش طراحی مهندسی. 10

 طراحی را در دانشجویان تقویت کرد؟

توان با             اي مهندسی کدام است؟ چگونه میاصول اخالقی و ضوابط کار حرفه اخالق دانشگاهی. 11

 هاي دانشگاهی مقابله کرد؟اخالقیبی

نقش استادان راهنما در . 12

 آموزش مهندسی 

ستاد اهداف آموزشی برنامه چیست؟ ا نقش استادان راهنما در راهبري دانشجویان براي دستیابی به 

 آموزشی دانشجویان داشته باشد؟کردن مشکالت غیرتواند در برطرفراهنما چه نقشی می

هاي آموزشی دیداري و روش صحیح طراحی و تهیه جزوه و کتاب درسی کدام است؟ برنامه  منابع آموزشیسازوکار تهیه . 13

 هایی دارند؟ شنیداري موفق چه ویژگی

بازنگري پروژه کارشناسی . 14

 هندسیم

اي را هاي طراحی، کارِ گروهی، ارتباطات و اخالق حرفه در زمینهتوان کسب مهارتچگونه می

 در پروژه کارشناسی مهندسی منظور کرد؟ 

ارتقاي انگیزه یادگیري در . 15

 مهندسیدانشجویان 

 انگیزگی دانشجویان بهشود؟ راهکارهاي مقابله با بیانگیزگی چیست و چگونه ایجاد میبی

 آموزش و یادگیري کدام است؟ 

توان آموزش  شود؟ تا چه حد می آموزش از راه دور و آموزش برخطا چیست و چگونه انجام می آموزش و یادگیري برخط مهندسی. 16

 صورت برخط انجام داد؟ مهندسی را به
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  هاي منتهی به مدرك و برنامههادرس. الف

دست مدرك نیز به هاي آموزشی منتهی بهدروس و برنامهتوان با اي را میهاي حرفه مهارتهتوسع

اجرا اي، طراحی و بههفته یک درس تحصیالت تکمیلی و یک دوره آموزشی یک،این منظور به. آورد

  .گذارده شده است
  

  آموزش مهندسیدرس تحصیالت تکمیلی  تک. ب

عنوان علمی و تدریس را بههیأتر منظور آموزش آن دسته از دانشجویان دکتري مهندسی، که عضویت دبه

هدف این درس . شده است اند، یک درس تحصیالت تکمیلی خاص طراحیکرده حرفه آتی خود انتخاب

ه و ارزیابی یک آموزش موفق شدن، ارائ آمادهةیادگیري و نحو ـ  یاددهیههاي جدید در زمینآموزش پیشرفت

افزایش براي . آورده شده است» زش مهندسیآمو« مشخصات درس تحصیالت تکمیلی 5در جدول . است

دهد، تدوین شده و هاي درس را پوشش میکارایی این درس کتاب درسی خاصی نیز، که محتواي سرفصل

  ).1391 ،معماریان(توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده است 
  

  »آموزش مهندسی« مشخصات درس تحصیالت تکمیلی :5جدول 

 هاي فنی، دانشگاه تهران         دسی                    پردیس دانشکدهآموزش مهن: نام درس

ندارد؛       : نیازندارد؛     هم: نیاز؛     پیش) واحد1+1(اختیاري : دکتري و کارشناسی ارشد؛  نوع درس: مقطع

 ندارد: نیازمطالب پیش

 .1390ت دانشگاه تهران، نوآوري در آموزش مهندسی، حسین معماریان، انتشارا: کتاب مرجع

 : درس) کلی(هاي آموزشی هدف

  هاي نوین تدریس و یادگیريروشه کسب مهارت در زمین .1

  کسب مهارت در ارزیابی درس و برنامه آموزشی .2

 هاي طراحی و بازنگري درس و برنامه آموزشیآشنایی با روش .3

 :  قادر خواهد بود، بگذارد که این درس را با موفقیت پشت سر،دانشجویی: هاي یادگیري درسهدف

 ؛محور تهیه و عرضه کندهاي دانشجوکید بر روشأمطالب درسی را با ت .1

 ؛کندهاي یادگیري درس و دستاوردهاي برنامه را ارزیابی هدفمیزان دستیابی به .2

 .دکنشده، طراحی یا بازنگري هاي شناختهیک درس یا برنامه آموزشی را با استفاده از یکی از الگو .3

 هافصلسر

  تدارك آموزش مهندسی) الف

  ؛روي مهندسیهاي پیشتعریف مهندس و مهندسی، تاریخچه آموزش مهندسی، دستاوردها و چالش: کلیات. 1

 ک درس جدید یا بازنگري درس موجود؛فرایند طراحی ی: طراحی تدریس. 2

 .هاي برنامه آموزشیها و دستاوردهاي یادگیري درسروش تهیه هدف: هاها و دستاوردتدوین هدف. 3
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  تدریس و یادگیري در مهندسی) ب

اده از ـا با استفیصورت سنتی و با گچ و تخته هاي مناسب تدریس در کالس بهروش: سخنرانی در کالس .1

 ؛1نگاردهپر

 محور؛هاي مختلف یادگیري و اصول آموزش و تدریس دانشجوآشنایی با سبک: محور دانشجوآموزش .2

 ایی با کاربرد عملی آنها در کالس؛هاي یادگیري فعال و آشنترین روش مهممعرفی: یادگیري فعال .3

 . احتمالی در خالل تدریسثر با مشکالتؤ مقابله ميهابررسی روش: حل تضادها .4

 تضمین کیفیت آموزش مهندسی) پ

ي امتحانات و وه صحیح برگزارشیها، و  تهیه انواع آزمونهها، کارایی و نحوبررسی ویژگی: ارزیابی یادگیري. 1

  دادن به دانشجویان؛نمره

  ؛هاي آموزش مهندسی در کشورهاي مختلف جهانسازوکار ارزشیابی برنامه: در جهان ارزشیابی. 2

 ؛هاي آموزش مهندسی ایرانفرایند پیشنهادي براي ارزشیابی برنامه: ارزشیابی در ایران. 3

 .هاي آموزشی توسط مراکز آموزشیارزیابی درونی برنامهرویه اجرایی براي انجام : سازوکار ارزیابی درونی. 4

 ریزي آموزش مهندسیبرنامه) ت

 ؛ها در آموزش مهندسیها و نوآوريبررسی آخرین دستاورد: نگاهی نو به آموزش مهندسی. 1

 هاي آموزش مهندسی ایران؛هاي موجود برنامهبررسی موانع و کاستی: هاي آموزش مهندسیکاستی. 2

 ؛ درسیهي نگارش کتاب و جزوالفبا. 3

 ؛ پیشکسوت مهندسی و فرایند آموزشاستادان هايهدرس آموزي از تجرب: هايهانتقال تجرب. 4

 .امتحان نهایی. 5

اي و اینترنتی، کار در منزل و انجام جوي کتابخانهوهاي عملی کالسی، جستاین درس داراي فعالیت: هاتکالیف و پروژه

 . استپروژه 

  درصد40؛     آزمون پایانی درصد60هاي کالسی، پروژه و تهیه مقاله فعالیت: یدهنمره
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Criteriahttp://myt4l.com/index.php?v=pl&page_ac=view&type=tools&tool=rubricmaker 
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اي بهبود هفتههدف این دوره یک :علمیهیأتهاي آموزشی اعضاي  مهارتهدوره آموزشی توسع

رایی هاي پژوهشی و اجعلمی و در کنار آن آگاهی از سازوکار فعالیتهیأتاعضاي  هاي آموزشیمهارت

در چهار روز ابتداي . یادگیري استـ   بهبود کیفیت آموزش و ارتقاي فرایند یاددهیمنظور کمک بهبه

هاي آموزش یادگیري و ارزشیابی برنامه ـ  یاددهیهاياین دوره، هشت کارگاه در زمینه مهارت

، پژوهشی، اداري و شیکنندگان با امور آموزآشنایی شرکت  دوره نیز بههادام. شودمهندسی عرضه می

هند اپایان برسانند قادر خو کسانی که این دوره را با موفقیت به.  اختصاص یافته استرفاهی دانشگاه

  :بود

 یادگیري علوم و مهندسی توضیح دهند ـ یاددهیه ها را در زمینبرخی از جدیدترین پژوهش.  

 ندگیرکار  ها را در تدریس خود بههاي پیشنهادي در این پژوهشروش. 

 ه ئریزي تدریس، اراتهیه دستاوردهاي یادگیري، برنامه: مثل(هاي تدریس اي از مهارتمجموعه

منظور بهبود تدریس، تدوین  هاي یادگیري فعال، کسب بازخورد بهکارگیري روش در کالس، به

 .کار برند، را فراگرفته و به)ها براي آزمونهاپرسشل و ئمسا

 نحو موثري ارزیابی کنند را در خالل درس و در پایان آن بهمیزان یادگیري دانشجویان. 

 کنندهاي آموزش مهندسی را توضیح داده و در جهت تحقق آن مشارکت فرایند ارزشیابی برنامه. 

 با سازوکار امور آموزشی، پژوهشی، اداري و رفاهی دانشگاه آشنا شوند. 

شناسی  معدن و زمیناستادانوهی از ، براي گر1394این دوره آموزشی اول بار در شهریورماه 

، در دانشکده معدن دانشگاه )تکنیک کابلدانشگاه کابل، دانشگاه بلخ و پلی(هاي افغانستان دانشگاه

هاي آموزشی اعضاي  مهارته آموزشی توسعهدور. همراه داشت تهران برگزار شد و نتایج مثبتی به

علمی دانشکده فنی هیأت نفر از اعضاي 28با شرکت ، 1396علمی براي دومین بار در مهر ماه هیأت

 .دانشگاه تهران و چند مرکز آموزشی دیگر در محل دانشکده فنی برگزار شد

  

  گیريبحث و نتیجه. 7

 براي هر فرصت  وآموزش عالی در کشور باعث شد که براي چند دهه  رشد جمعیت و افزایش اقبال به

در چنین شرایطی بود که رشد سریع مراکز .  داشته باشدتحصیل در آموزش عالی چند متقاضی وجود

کیفیت در بسیاري موارد اولویت خود را از  آموزشی در دستور کار قرار گرفت و در این فرایند  توجه به

 توجهی بهعلمی از دیگر عوامل کمهیأت نقش پررنگ مقاالت پژوهشی در ارتقاي اعضاي. دست داد

هاي  و با گذر تدریجی حباب جمعیتی دههدر چند سال گذشته. ستموزش بوده اارتقاي کیفیت آ 

روند کاهشی متقاضیان . تدریج کاهش یافته استاخیر از مانع کنکور تعداد متقاضیان این آزمون به
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تواند هشداري براي مراکز آموزش مهندسی کشور ویژه متقاضیان گروه فنی و مهندسی، میکنکور، به

تدریج امکان انتخاب عالی به دور متقاضیان آموزشچنداندر فردایی نه. )پـ 1394 ،معماریان(باشد 

هایی  اولویتءشده، جزهئهاي ارادر چنین شرایطی کیفیت بهتر آموزش. بیشتري خواهند داشت

مراکز آموزش مهندسی، که این فرصت ، )NAE, 2004( خواهند بود که مورد توجه قرار خواهند گرفت

هاي خالی یا متقاضیان تدریج با مشکالت متعددي از جمله افزایش پدیده صندلیهرا از دست بدهند ب

 عالی در آینده نزدیک اولویت متقاضیان برتر آموزش. رو خواهند شدهتر روب با پیشینه علمی ضعیف

اولویت اول    که چاپ مقاالت پژوهشی به،در شرایطی. شده خواهد بودههاي ارائ کیفیت آموزشمطابق

علمی تبدیل شده است، باید با تمهیدات مختلف ترتیبی داده شود هیأتهاي بسیاري از اعضاي لیتفعا

آموزش و ایجاد  منظور افزایش توجه استادان بهبه .که آموزش و کیفیت جایگاه مناسب خود را بازیابد

  :شود ارتقاي کیفیت نکات زیر پیشنهاد میهفعالیت در زمین  انگیزه به
 

  .علمی و کارکنان آموزشی دانشگاههیأت ن توجه به کیفیت در شرح وظایف اعضايکردمنظور) الف

  دن ونهامنظور ارج علمی بههیأت نامه ارتقاي اعضايآیین به»خدمات کیفیت« جدید بندافزودن ) ب

هاي برخی فعالیت. گیرد ارتقاي کیفیت آموزش صورت میبرايهایی که کوشش گرفتن امتیاز بهنظردر

  :ند ازاآور در این زمینه عبارتتیازام

 علمیهیأتهاي آموزشی اعضاي  مهارتههاي توسعموفقیت در گذراندن دوره  

 هاي ارزیابی درونی آموزش مهندسیثر در گروهؤعضویت م 

 نامه ارزشیابیمشارکت در فرایند ارزیابی برونی و اعطاي گواهی 

 ارش، مقاله، کتاب و صورت گزه نتایج بهپژوهش در آموزش مهندسی و ارائ... 

 هاي آموزش مهندسی رفع کاستیبرايثر ؤاقدام م 

 نمودن آموزش مهندسیالمللی بینبرايثر ؤاقدام م 

 ه کارگاه آموزشی و ئکوشش در اعتالي آموزش مهندسی از طریق برگزاري سخنرانی و ارا

 دروس مرتبط

 مهندسیها در زمینه آموزشها و کنفرانسییامشارکت در برگزاري گردهم  

 ... 

  اند شتهسر گذا هاي آموزشی که فرایند ارزشیابی را با موفقیت پشتتشویق گروه) پ

 دادن امکانات آموزشی و پژوهشی بیشتر در اختیار قرار  

 علمیهیأت گرفتن پایه تشویقی براي اعضايدرنظر 

 ... 
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 .اندشتههاي آموزشی که ارزیابی درونی ناموفقی دا  هاي گروهدن فعالیتکرمحدود) ت

  دانشجویان تحصیالت تکمیلی جدید پذیرش کاهش یا قطع  

 هاي آموزشی کارشناسی ارشد یا دکتري جدید  توقف تصویب برنامه 

 ... 

شده، آشنانمودن ههاي ارائ دهاي فوق و ارتقاي آموزشثر براي اعمال پیشنهاهاي مؤیکی از روش

این . تاوردهاي نوین آموزش مهندسی استعلمی با ضرورت آنها از طریق آشنایی با دسهیأتاعضاي 

برگزاري . شودهاي آموزشی آزاد یا منتهی به مدرك محقق میها و دورهامر با برگزاري کارگاه

گرفتن موارد تشویقی سسه آموزشی و درنظرؤها و تداوم آنها محتاج حمایت مآمیز این آموزشموفقیت

 . مناسب است
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