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 21/31/49 : تاریخ پذیرش ،21/21/49 :تاریخ دریافت

 چکیده

 یمل نظام چارچوب در نوآوری گذاریسیاست موضوعات ترینمهم از صنعتی و دانشگاهیهای بخش میان ارتباط ایجاد

 رد کشورها ریزیبرنامه و مدیریت درها دانشگاه نقش و است توسعه حال در و یافتهتوسعه مختلف کشورهای در نوآوری

 حال در) دوم نسل هایدانشگاه ،شده است بنا مستقیم آموزش بر اول نسلهای دانشگاه اصلی هدف. است تغییر حال

 زمانهم ها،دانشگاه سوم نسل در. اندیافته تغییر پژوهش انجام برای آموزش و پژوهش بر مبتنی آموزش مبنایبر( حاضر

 در نیز یآفرینثروت و کار تولید رایج، مشکالت و لمسائ حل در فناوری توسعه و علم تولید برای انسانی نیروی آموزش با

 القخ تربیت سمت به باید سوم نسل وظایف بر اضافه هادانشگاه چهارم نسل در. گرفت خواهد قرار یشانهابرنامه و اهداف

 و هاتجربه بیشتر میالدی بیستم قرن لاوای در مهندسی آموزشهای برنامه. کنند حرکت نوآوری و خالقیت و نوآور و

 هایروش ابداع و فنی دانش گسترش و علمیهای پیشرفت با ولی کردند،می عرضه دانشجویان به را عملیهای مهارت

 رایشگ مهندسی علوم سمت به مهندسی آموزش محاسباتی، سریع و دقیقهای ابزار کارگیریهب با و محاسباتی و تحلیلی

 خر تولیدهای هزینه کاهش وها فرایند سازیبهینه مسیر در دنیا در مهندسی آموزش در تغییراتی 2443 دهه از. کرد پیدا

 و ساختارها اهداف، در مستمر بازنگری ضرورت مهندسی، آموزش شدن جهانی و فناوری و علم پیشرفت با .است داده

 احساس پیش از بیش جهانی تحوالت با همراهی در کشور نیازهای با متناسب مهندسی آموزش نظام نوینهای روش

 نیاز دمور دروس سپس و پرداخته فناوری در ایران جهانی جایگاه و وضعیت ،تعاریف بررسی به ابتدا در مقاله این. شودمی

 ارشناسیکهای دوره درسیهای برنامه بازبینی و مطالعه با و بررسی کشور در فناوری توسعه در انسانی نیروی تربیت برای

 ،مکانیک مهندسی شامل نمونه، و موردی مطالعه عنوان به ثرترمؤ و منتخب مهندسی رشته پنج در ارشد کارشناسی و

های دکمبو مهندسی دانشجویان توانمندسازی برای پلیمر، مهندسی و شیمی مهندسی صنایع، مهندسی برق، مهندسی

 فناوری اب بیشتر ارتباط با ایرشتهبین و ارشد کارشناسی و کارشناسیهای رشته بعد، مرحله در. شودمی بررسی موجود

های رشته رد فناوری ثرترمؤ و مفیدتر آموزش برای دانشگاه با صنعت ثرترمؤ ارتباط تقویت هایراه سپس. شوندمی مطالعه

 .شودمی پرداخته فناوری توسعه در علمی تهیأ یاعضا توانایی افزایش به نیز پایان در و بررسی مهندسی

  .کارورزی هایدوره ارشد، کارشناسی دروس کارشناسی، دروس نوآوری، فناوری، مهندسی، آموزش :کلیدی واژگان
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 مقدمه -5

 اوریفن و علم توسعه ضرورت پیشرفت وتوجه به با 

 و مدیریت در هادانشگاههای برنامه اجرای تکمیل و

 اول نسلهای دانشگاه انتقال با کشورها ریزیبرنامه

 به انشد افزایش برای سنتی مستقیم آموزش بر مبتنی

 بر مبتنی آموزش اساس بر دوم نسل هایدانشگاه

 هب نسل این از تغییر و پژوهش برای آموزش و پژوهش

 زمانهم هدف با( حاضر حال در) سوم نسل هایدانشگاه

 تولید برای پژوهش انجام برای انسانی نیروی آموزش

در  و آفرینیثروت و کار ایجاد و مشکالت حل در علم

 هک چهارم نسل به هادانشگاه سوم نسل از انتقال نهایت

 انشد کسب با مدکارا نیروی آموزش و تربیت بر اضافه

 اوریفن به علم تبدیل و علم تولید برای پژوهش انجام و

 و ثروت ایجاد و کارآفرینی به فناوری تبدیل سمت به

 حرکت نوینهای فناوری توسعه و نوآوری و خالقیت

 .کرد خواهد

 بیستم قرن طول در مهندسی آموزشیهای برنامه

 به را زیادی عملی هایمهارت وها تجربه ،میالدی

 گسترش و زمان گذشت با کرده، اما ارائه دانشجویان

 علوم سمت به مهندسی آموزش فنی، دانش سریع

 علم رویکرد»[. 2ه است ]کرد پیدا گرایش مهندسی

 جهانی جنگ از پس شد، شروع اروپا در که «1مهندسی

 نتیجه، در. یافت توسعه و شد تقویت آمریکا در دوم

 مهندسی درسیهای برنامه ریاضیات و علمی محتوای

 دانشجویان که زمانی مقدار کهحالی در ،یافت افزایش

 ایهحرف و تخصصیهای فعالیت و آزمایشگاهی کار برای

 که گونههمان. یافت کاهش کردند،می صرف مهندسی

 نیازهای با انطباق برای گذشته در مهندسی آموزش

 دادن اننش برای تغییر و تکامل این یافته، تغییر جامعه

 .[1] است ضروری نیز یکم و بیست قرن نیازهای

 چهار در توانمی را مهندسی آموزش اصلی روندهای

  :کرد تقسیم زیر بخش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Engineering Science Approach 

ای همهارت وها تجربه بیشتر : بیستم قرن نخست نیمه

 شد. ارائه دانشجویان به عملی

 رشگست و علمیهای پیشرفت با :بیستم قرن دوم نیمه

 و محاسباتی و تحلیلیهای روش ابداع و فنی دانش

 محاسباتی، سریع و دقیقهای ابزار کارگیریبه با

 گرایش مهندسی علوم سمت به مهندسی آموزش

 .کرد پیدا

 مسیر در مهندسی آموزش در تغییراتی :5331 دهه از

 در تولیدهای هزینه کاهش وها فرایند سازیبهینه

 آموزش سمت به مهندسی آموزش و داد رخ دنیا

های مهارت و نوینهای فناوری با آشنایی علوم،

 هداد سوق ارتباطات و تیمی کار قبیل از غیرفنی

 . شد

 ،2مولد و کارآفرین مهندس دوراندر  :ویکمبیست قرن

 گیریشکل حال در جهان در که سریعی تغییرات

 منجر مهندسی آموزش در جدیدی ساختار به است

 در زیاد آمادگی بر جدید ساختار این که شودمی

 ایحرفه نقش بر و بوده استوار ریاضیات و علم

 کسب بر اضافههب وکند می تأکید نیز مهندس

 جهانی نوین نظم با مرتبط جدیدهای شایستگی

 کند.می کیدتأ

 گزارشی در نیز آمریکا مهندسی ملی فرهنگستان

 وردمهای توانایی کرده، منتشر حاضر قرن ابتدای در که

 را 1313 سال در مهندسی آموختهدانش یک برای نظر

  [1] :است کرده بینیپیش زیر نحو به

 قوی تحلیلیهای مهارت دارای -

 مبتکر و خالق -

 عمل در ایحرفه فراست دارای -

 پویایی، همچون فردیهای ویژگی دارای -

 پذیریانعطاف و العملعکس زیرکی،

 آن به متعهد و ایحرفه اخالق مبانی به آشنا -

 قوی ارتباط برقرارکننده -

 مدیریت  و تجارت اصول با شناآ -

2. Entrepreneurial/Enterprising Engineer 
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 در توانایی و رهبری اصول درک دارای -

 آن مؤثر کارگیریبه

 العمرمادام یفراگیر -

 بین شده ایجاد فاصله به توجه با بنابراین

 مهندسی، آموختگاندانش عملی و علمیهای توانایی

 خودهای برنامه بازنگری به مهندسی آموزشی مراکز

 بهها دانشگاه از گروهی خصوص، همین در. پرداختند

 طرحی اجرای ،آمریکا 2تی.آی.ام دانشگاه محوریت

 آموزش در اصالحات دادن انجام برای را ابتکاری

 برنامه این وجوه ترینمهم از. [9] کردند آغاز مهندسی

های آموزش هدایت و عملیهای فعالیت بر تأکید

 .است کار بازار و صنعت نیازهای سمت به دانشگاهی

هایی یتوانای با دانشجویانی تربیت برنامه این کلی هدف

 و خلق فنی، مبانی از عمیق کاربردی دانش چونهم

 دجدیهای سیستم و ندهافرای محصوالت، از برداریبهره

 توسعه و پژوهش راهبردی تأثیر و اهمیت درک و

 فرضپیش این بر جدید نگرش. است جامعه در فناوری

 ندبتوان باید مهندسی آموختگاندانش که است استوار

 و مدرن محیطی در را مهندسی پیچیدههای سیستم

ها مسیست و محصوالت خلق برای گروهی، کار بر مبتنی

 ببرند کار به را هاآن و کنند اجرا و طراحی تعریف،

 روش این در. 1(برداریبهره ساخت، طراحی، شناسایی،)

 ی،مهندس مبانی به اتکا ضمن که شودمی ارائه الگویی

 پیشنهادی روش. کندمی تأکید یادشده وجه چهار بر

 در کارآموزی با که است دانشجوییهای پروژه از غنی

 و لفعا یادگیری بر همچنین، و شودمی تکمیل صنعت

 و هاکارگاه در هم و کالس در هم گروهی،

 و ارزیابی یندهایفرا بر نیز و مدرن هایآزمایشگاه

 مختلف آموزشی مراکز. است متکی دقیق قضاوت

 ارک به خود شرایط به بسته را برنامه این توانندمی

 الیع آموزشی مؤسسه پنجاه از بیش تاکنون. بگیرند

 .اندبسته کارهب را روش این ،مختلفهای قاره از مهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

 الحاص اهداف، در بازنگری ، فعلی شرایط در بنابراین

 مهندسی آموزش نوینهای روش تدوین وها برنامه

 رد ویژهبه کشور نیازهای و جهانی تحوالت با متناسب

 و انتقال. شودمی احساس پیش از بیش فناوری زمینه

 در که است عواملی به توجه مستلزم فناوری توسعه

 زمراک وها دانشگاه. ترندمؤثر امر این تسریع و تسهیل

 رد که هستند عوامل این ثیرگذارترینتأ از پژوهشی

 به آن انتقال و نیاز موردهای فناوری توسعه و تولید

 یاقتصاد تغییرات انطباق در را واسط حد نقش صنعت،

 برای نیز صنایع. [9] کنندمی ایفا اجتماعی تحوالت با

 دتولی مرحله از) شده ایجادهای فناوری از کامل استفاده

 همکاریها دانشگاه با( ایده سازیتجاری مرحله تا

 و دانشگاهی بخش میان ارتباط ایجاد. [6] کنندمی

 نوآوری گذاریسیاست موضوعات ترینمهم از صنعتی

 با مختلف کشورهای در نوآوری ملی نظام چارچوب در

 یعنی ؛چهارم نسلهای دانشگاه سمت به ورود

 بود خواهد نوآوری و خالقیت بر مبتنیهای دانشگاه

 اب پیشرفتههای کشور هایدانشگاه که حالی در. [7]

 چهارم نسل به انتقال آماده سوم نسل اهداف تکمیل

 و اندشده متوقف دوم نسل در ما هایدانشگاه هستند،

. ودش جبران بیشتری سرعت با افتادگیعقب این باید

 فناوری، و تحقیقات علوم، وزارت فعلیهای برنامه در

 سازیتجاری بجای علمی تولیدات و علم سازیتجاری

 هب رسیدن هایراه ازیکی  و گرفته قرار نظر مد آموزشی

 علم سازیتجاری با مرتبطهای درس افزودن هدف، این

 رشته اختیاریهای درس به کارآفرینی، و فناوری و

 اقتصاد تحقق برای. [8] است شده ذکر دانشگاهی

 برنامه سی فناوری و تحقیقات علوم، وزارت ،مقاومتی

 تسیاس با متناظرهای برنامه که دارد در نظر عملیاتی

 عدب دو بر تکیه با آموزشیهای دوره کیفیت ارتقای»

 :[4] از نداعبارت «آموزیمهارت و علمی مدیروزا

های دانشگاه تحول برای الزم شرایط تمهید -2

 کارآفرین

2. Conceive, Design, Implement, Operate (CDIO) 
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 عالی آموزش سساتمؤ وها دانشگاه کردن رقابتی -1

 بیشتر کاربرد با مطالب وها دوره ارائه در

  ایرشتهمیان و دوگرایشیهای دوره توسعه -1

 کردن مدروزا هدف با دروس فصل سر بازنگری -9

 برمبنای آموزیمهارت افزایش وها آموزش علمی

 بازار نیاز

 ایجاد و 2کارورزی به کارآموزیهای دوره ارتقای -9

 Coopهای دوره

 تباطار مهندسی، فناوری، ابتدا مقاله این در بنابراین

 ادنی فناوری در ایران جایگاه و مهندسی و فناوری بین

 توسعه برای نیاز مورد دروس به سپس و شده بررسی

 با و شودمی پرداخته مهندسی آموزش در فناوری

 شدار کارشناسی و کارشناسی درسیهای برنامه مطالعه

 و شیمی پلیمر، مکانیک، برق، مهندسی رشته پنج

 دانشجویان سازیتوانمند برای نیاز مورد دروس صنایع،

 ودشمی ارائه دانشگاه در فناوری توسعه جهت مهندسی،

 و کارشناسیهای رشته توسعه بعد، مرحله در و

های رشته نیز و فناوری با مرتبط ارشد کارشناسی

 ارتباط سپس و شده بررسی و مطالعه ایرشتهبین

 بررسی مهندسی آموزش در دانشگاه با صنعت ترمؤثر

 تیأه یاعضا توانایی افزایش به نیز نهایت در و شودمی

 .شودمی پرداخته فناوری توسعه در علمی

 6تعریف فناوری -6

نی است که عملی انسا ،فناوری، خالقیت و نوآوری»

یندهای مربوطه و داشتن مهارت با استفاده از دانش فرا

ه پردازد کمی ییهااندازی نظامدر اثر کسب تجربه به راه

های انسانی را گسترش قابلیتمشکالت را حل کرده و 

نکته ضروری است: در این تعریف توجه به دو  1«دهد.

راه است و دوم فناوری با نوآوری هم ،نخست اینکه

یندهای مرتبط با حل عملی اینکه، فناوری، دانش و فرا

 های آدمی را موجبمشکالت و گسترش توانمندی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.  Intership 

2. Technology 

 عملی»از نمودی  فناوری به عنوان ،شود. به عبارتیمی

عملی و گسترش حل مشکالت »برای  «شدن علم

، بخشی از مطالعه علم و تولیدات «نیهای انساتوانمندی

از علوم ها رود. فناوری در همه زمینهمی علمی به شمار

فنی مهندسی و حتی های انسانی و علوم پایه تا رشته

فنی های ضرورت و نیاز آن در رشته ، اماهنر وجود دارد

 تر است، بنابرایناثربخش تر وشخصمهندسی م

فناوری ضروری ارتباط بین مهندسی و  سازیشفاف

 است.

 مهندسی چیست؟ -6-5

هایی ی و مهارتمهندسی مجموعه دانش، توانای

ومات ریاضی و علوم طبیعی و است که با استفاده از معل

 و به جهت مطالعه، تمرین و تکرار حاصل شده با

تر از نیروی انسانی، مواد اولیه و گیری اقتصادیبهره

ها استفاده ناز آ منابع طبیعی در جهت منافع بشریت

 هدف مهندسی ،این تعریف برمبنای. 9«شود.می

تر از نیروی انسانی، مواد اولیه و گیری اقتصادیبهره»

 .«[23] منابع طبیعی در جهت منافع انسانی است

 ارتباط فناوری با مهندسی  -6-6

که فناوری و  شودمی تعاریف فوق مالحظه بنا بر

ناوری ، فدارند. به عبارتیبا هم  یمهندسی ارتباط متقابل

های راه»است و مهندسی « عملی شدن علم»

نابع انسانی در تر از مواد اولیه و مگیری اقتصادیبهره

 نوینهای است. بنابراین با روش «جهت منافع انسانی

 توان فناوری را توسعه داد ومی نظام آموزش مهندسی،

 فهیایفای وظ توسعه فناوری نیز مهندسین را برای با

 .اصلی خود بیشتر و بهتر یاری کرد

 جایگاه ایران در فناوری -6-9

علوم های رشد خوب علمی کشور در رشته با وجود

جایگاه ایران در منطقه،  پایه و فنی مهندسی و ارتقای

3. International Technology Education Association(ITEA) 

4. The Accrediation for Engineering and Technology 
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سفانه ایران در فناوری خاورمیانه و در سطح جهانی، متأ

ای مقاصد کارگیری دانش علمی برهایجاد و ب"یعنی 

( رتبه جایگاه 2ندارد. جدول )جایگاه مناسبی  "لیعم

ایران در فناوری در مقایسه با سایر کشورهای جهان را 

های جهانی که سازمان یهای مختلفمدل مبنایبر

 کنند،می گیری، ارزیابی و اعالمرا اندازه هرساله آن

ایران شود می که مالحظه گونهدهد. همانمی نشان

مدل شاخص ترکیبی دستیابی به فناوری در  برمبنای

مدل شاخص ترکیبی اقتصاد دانش  مبنایبر ، 79 رتبه

ری پذیو بر مبنای مدل شاخص ترکیبی رقابت 81رتبه 

، [22،21،21] را در جهان دارد 291جهانی رتبه 

زی ریم جدی و مستمر بر اساس یک برنامهاقدا بنابراین

. در این ی استمدت ضرورعملی کوتاه و بلندعلمی و 

نظر در رابطه باید اقدام اصلی و زیربنایی از تجدید

 شودفنی و مهندسی شروع های درسی رشتههای برنامه

برای توسعه فناوری کشور بیش از پیش اجرای آن و 

 شود. می احساس

 [55،56،59] جایگاه ایران در فناوری در دنیا -5جدول 

 مدل ردیف
مان ساز

 کنندهارزیابی
 رتبه ارزیابیسال 

2 
شاخص ترکیبی 

 دستیابی به فناوری
 سازمان ملل متحد

(UNDP) 
1329 79 

1 
شاخص ترکیبی 

 بنیاناقتصاد دانش
 بانک جهانی

تا  1329

1329 
81 

1 
شاخص ترکیبی 

 پذیری جهانیرقابت
 291 1329 مجمع جهانی اقتصاد

 

آموزش  توسعه فناوری در دروس دانشگاهی -9

 مهندسی

یکی از اجزای اصلی نظام  ،به مطالب فوق توجهبا 

 که وظیفه تربیت نیروی هستند هاملی نوآوری، دانشگاه

فناوری مورد  انسانی مناسب برای خلق دانش و توسعه

ده دارند. برای افزایش توان برعه ها رانیاز بنگاه

 توانمی آموختگان جهت توسعه فناوری در کشوردانش

 م داد:را انجا ساسی زیرسه اقدام ا

توسعه فناوری در  برای افزودن دروس مورد نیاز. 2

 سیستم آموزشی دانشگاه

کارشناسی و کارشناسی ارشد های توسعه رشته. 1

 رشتهای( مرتبط با فناوریبینهای ویژه رشتهه)ب

از امکانات و تجربیات صنایع و  مؤثراستفاده . 1

ای بیرون دانشگاه با ایجاد ارتباط حر فههای محیط

  بین دانشگاه و صنعت در آموزش و پژوهش مؤثر

ت علمی برای توسعه افزایش توانایی اعضای هیأ .9

 فناوری

توسعه فناوری در  افزودن دروس مورد نیاز -9-5 

 سیستم آموزشی دانشگاه

در حوزه تعلیم و آموزش مهندسان هدف تربیت 

آموختگانی است که دارای سه ویژگی عمده زیر دانش

 باشند:

 های عمومین تواناییداشت -

 داشتن توانایی در دانش پایه -

های و تکنیکها داشتن توانایی در روش -

 ی و تولیدای اجرایحرفه

مورد توجه  طی سه دهه گذشته هر سه ویژگی فوق 

صورت ها بهکنندگان مهندسان در دانشگاهتربیت

چه نوساناتی در مجموع واحدهای محدود بوده است. گر

دوم و سوم صورت گرفته، ولی تعداد درسی در ویژگی 

ثابت و بالغ بر  واحدهای دروس گروه اول تقریبا  

مجموع واحدهای دوره بوده است. تغییر و  درصد28

دوم و سوم و هم در ویژگی های تحول هم در ویژگی

 یکنواخت دهه اخیر چشمگیر نبوده و تقریبا   اول در دو

 .[29] بوده و آموزش یکسانی ارائه شده است

 رتباط تنگاتنگ مهندسی و فناوری، وبا توجه به ا

این حقیقت که فناوری عاملی راهبردی برای توسعه 

، مطالعاتی در زمینه آموزش است اقتصادی کشورها

مهندسی و توسعه فناوری در سطوح مختلف کشور 
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آموزش فناوری در سطوح  چگونگیانجام شده که 

العات این مط . برمبنای[23] مختلف ارائه شده است

 عالوه بر آشنایی با علوم و فنون نوین در رشته تخصصی

، تدریس منظم و نیز داشتن دانش و استدالل فنی

فنی و های فناوری از طریق دروس دانشگاهی در رشته

هم محورهای اصلی دروس مهندسی ضروری بوده و ا

 :اند ازعبارت

مینان، طول عمر اعمال اصول اقتصادی، قابلیت اط -

 ر طراحی و دوام د

 سنجی، اصول و فنون مذاکره نیاز -

 انواع ثبت اختراع و مراحل آن ی باآشنای -

اصول استاندارد و اعمال ضوابط مربوطه  ی باآشنای -

  در طراحی

عقود، مباحث مالی، اقتصاد آشنایی با انواع  -

 مدیریت پروژه مهندسی، اصول مدیریت و

تحقیقات فعلی وزارت علوم، های همچنین در برنامه

جای هعلم و تولیدات علمی ب سازیو فناوری، تجاری

های آموزشی مد نظر قرار گرفته و از راه سازیتجاری

مرتبط با های رسیدن به این هدف، افزودن درس

های علم و فناوری و کارآفرینی، به درس سازیتجاری

. [8]دانشگاهی ذکر شده استهای اختیاری رشته

کسب و کار و قوانین و مقررات های مهارت بنابراین

تواند در برنامه درسی دروس مهندسی می مربوط به آن

تا مهندسین توانا و برای توسعه فناوری گنجانده شود 

 ت شوند.کارآفرین تربی

دگی اصولی دارد که کار مانند سایر امور زنوکسب

ین باید در یک فرایند تدریجی آموخته شود. برای ا

ید که افراد وجود آهر جامعه بمنظور باید فرهنگی د

نگاه »وکار، های اصلی کسبعالوه بر داشتن مهارت

 نیز داشته باشند، بنابراین دروس زیر "وکارانهکسب

 :[29]شود می برای داشتن این مهارت ارائه

 کاروهای کسبالف( مهارت

مهارت  -مدیریتی )مهارت رهبری های مهارت -2

مهارت مدیریت  -زی ریمهارت برنامه -سازماندهی 

 مهارت مدیریت مشارکتی( -ریزیبرنامه

مهارت  -فنی )مهارت مالی و حسابداریهای مهارت -1

 (مهارت فناوری -بازاریابی 

مهارت گوش  -مهارت ارتباطی )مهارت گفتاری  -1

مهارت ارتباط با همکاران  -مهارت بازخورد -دادن 

ت مهار -مهارت ارتباط با مشتری  - )کارگروهی(

 مذاکره(

 کاروطراحی کسبهای مهارت -9

کار )قوانین و مقررات مالیاتی وب( قوانین و مقررات کسب

 -اجتماعی و بیمه بیکاری  تأمینقانون  -قانون کار  -

قوانین تجارت  -ها()ثبت شرکت قوانین تجاری

 قوانین گمرکی( –الکترونیک 

ط ربوبرای توسعه مباحث مها تعداد کمی از دانشگاه

یاری در دوره صورت دروس اختهرا ب کار، آنوبه کسب

ی دانشگاه صنعت ،برای نمونه اند؛کارشناسی مطرح کرده

 کارشناسی در دوره صدد اجرای مباحث زیر امیرکبیر در

 .[26]است  صورت دروس اختیاریهب

افزار کار و آشنایی با نرمواصول تدوین کسب -

 کامفار

سیس ت و تأالیاآشنایی با قوانین تجارت، م -

 بنیان دانشهای شرکت

 اصول اقتصاد کالن و حسابداری برای مدیران -

 اصول تجارت خارجی و قوانین صادرات و واردات -

 ساختار سازمانی و مبانی توسعه منابع انسانی -

های بررسی موارد شکست و موفقیت طرح -

 کارآفرینی

موفق حاصل از کارآفرینی در های بازدید از طرح -

 کشور

مهندس باید از دانش مربوط به  ،دیگر یدیدگاهاز 

ارد دروز نگهد برخوردار باشد. این دانش را بهتخصص خو
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خالقیت بتواند مسائل مربوط به سالمت،  و با ابتکار و

بهداشت، درمان، آموزش، کشاورزی، مسکن، حمل و 

نقل، صنعت و سایر مسائل مرتبط با تخصص خود را 

و رفاه بیشتری را برای حل کند و در نهایت، آسایش 

مردم فراهم آورد. جوامع پیشرفته صنعتی در دو دهه 

های اند که به موضوع اخالق در رشتهگذشته بر آن شده

مختلف علوم و از آن جمله مهندسی بیش از پیش 

از طریق این اخالق، مهندسان  کهایگونههبپردازند، ب

ی ناظر و مراقب رفتارهای خود باشند. مهندس شخصا 

که از اخالق مهندسی برخوردار است، رسالت خود را 

 ریا به کسانی که بیشترینترین خدمت بیمؤثردر ارائه 

داند و در جهت تحقق این رسالت گام می ،نیاز را دارند

 ای اخالق ورشتهدارد. این دانش در حوزه بینبرمی

امنیت،  تأمینترین هدف آن مهندسی است که مهم

در  .[27] انی در حوزه مهندسی استرفاه و آسایش انس

یا « اخالق در مهندسی»حال حاضر درسی با عنوان 

های در بیشتر دانشگاه «اخالق در آموزش مهندسی»

شود. در طول می مریکا، اروپا، استرالیا و چین تدریسآ

شرکت در انشجویان با گذراندن این واحد درسی، د

در ، ارائه سمینار و مقاله، شرکت مباحث کالسی

ائه شده توسط استادان مدعو و های ارسخنرانی

شوند و طرز رفتار گروهی با موارد مذکور آشنا میکار

 .[28] آموزندمی ن مهندس رامناسب با شأ

در دو  «اخالق مهندسی»در کشور ایران نیز درس 

طراحی و  های زیرواحد در دروس عمومی با سرفصل

 انتخابی ارائهصورت واحد هها بدانشگاهاز در بعضی 

 : [24] شودمی

پذیری، الق و حرفه مهندسی، روحیه انتقاداخ

روحیه کارگروهی، رفتار مهندسی همچون جامعه مورد 

 پذیریمسئولیت حفظ ایمنی، برایآزمایش، تعهدات 

ت، صداقت و درستکاری، امان در محیط کار و راستگویی،

محیطی، موضوعات جهانی، مهندسین و اخالق زیست

 فناورانه. های هبرنام

به موارد فوق، دروس مورد نیاز برای  توجهبا  بنابراین

فنی و مهندسی مورد نظر های توسعه فناوری در رشته

   .شودتحلیل  و باید مطالعه و تجزیه

 های مختلف مهندسیهای درسی رشتهبرنامه -9-5-5

های دورههای کلیه گرایش آموزشی درهای برنامه 

کارشناسی ارشد مهندسی برق، مهندسی کارشناسی و 

مکانیک، مهندسی پلیمر، مهندسی شیمی و مهندسی 

صنایع با هدف توسعه فناوری باید در شورای عالی 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گروه  ریزیبرنامه

د. در و مصوب شو بازنگری فنی و مهندسی بررسی،

کلیه در  دروس مفید در توسعه فناوری و ،(1جدول )

 ارائه شده است.  مورد مطالعههای رشته

 دروس مورد نیاز برای توسعه فناوری -6جدول 

 عنوان ردیف

2 
قابلیت اطمینان، طول عمر و دوام در طراحی، اعمال اصول 

 اقتصادی

 های طراحی نوین مهندسیروش 1

 های ساخت و تولید نوینروش 1

 اقتصاد مهندسی 9

9 
 با انواع، مباحث مالی و آشنایی پروژهاصول مدیریت، مدیریت 

 کاروعقود و قوانین کسب

6 
 بازاریابی و فروش، نیازسنجی، اصول و فنون مذاکره

 هاطرح سازیهای ارتباطی(، تجاری)مهارت

7 
پذیری و آشنایی با واع ثبت اختراع و مراحل آن، ریسکان

 استاندارد

 اخالق مهندسی 8

 

به صورت مشترک  (1دروس پیشنهادی در جدول )

جدول  در توسعه فناوری است وها مورد نیاز همه رشته

( وضعیت فعلی دروس مرتبط با توسعه فناوری را در 1)

رشته  پنجمقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، 

 دهد.می مهندسی نشان
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 پیشنهادها -9-5-6

آموزش عالی وزارت علوم،  ریزیشورای برنامه

تحقیقات و فناوری در طراحی و بازنگری، دروس 

فنی و مهندسی را در متوسط های کارشناسی رشته

واحد درسی در نظر گرفته که  293چهار سال، زمان 

 :طور عمده شامل موارد زیر استبه

 واحد درسی 13-11   دروس عمومی -

 واحد درسی 13 -16 دروس پایه -

 واحد درسی 93 -69 اصلی و تخصصیدروس  -

دروس تخصصی اختیاری و  -

 انتخابی

 واحد درسی 13 -93

همچنین این شورا دوره کارشناسی ارشد را معادل 

 :طور عمده به قرار زیر استبهکه  کردهواحد طراحی  11

 واحد19 دروس اصلی و تخصصی

 واحد 1 سمینار

 واحد  9 نامهپایان

انجام شده، توسعه فناوری در با توجه به مطالعات 

 باشد: ت زیرصورهتواند بمی دروس دوره کارشناسی

 آشنایی با اصول و مبانی علمی –الف 

 آشنایی با برخی از کاربردها –ب 

 آشنایی با اصول و مبانی فناوری -ج

 همچنین توسعه فناوری در دروس کارشناسی ارشد

 باشد:  صورت زیرتواند بهمی

 گسترش علمتوسعه و  -الف

 تبدیل علم به فناوری –ب 

 وضعیت دروس برنامه کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی و دروس مرتبط با فناوری -9 جدول

 رشته مهندسی ردیف
 مقطع کارشناسی ارشد مقطع کارشناسی

 وضعیت فعلی دروس وضعیت فعلی دروس

 .شودمیها تدریس در کلیه گرایش اقتصاد مهندسی مهندسی برق 2
 قابلیت اطمینان -
 ریزی و مدیریتبرنامه -

 اقتصاد انرژی -
 هادر بعضی از گرایش

 اقتصاد و طرح مهندسی مهندسی پلیمر 1
ها به صورت اصول در کلیه گرایش

 . شودطراحی کارخانه تدریس می
_ _ 

 مدیریت صنعتی  
واحد درس  1ها در بعضی گرایش

 انتخابی است.
_ _ 

 صنایعمهندسی  1
اقتصاد مهندسی، مباحث 
 مدیریت، مدیریت پروژه

 .شودها تدریس میدر کلیه گرایش
مدیریت منابع انسانی 

 قابلیت اطمینان
 هاگرایش بیشتردر 

 _ _ .استمربوط به اصول طراحی کارخانه  اقتصاد و طرح مهندسی مهندسی شیمی 9

9 
مهندسی 
 مکانیک

 اقتصاد مهندسی هاگرایشدر کلیه  مدیریت و کنترل پروژه
جزو دروس تخصصی 

 هادر بعضی گرایش

 هادر بعضی از گرایش قابلیت اطمینان یک درس اختیاری در یک گرایش اقتصاد و انرژی در ایران و جهان

 

 (، پیشنهاد1( و )1) هایولبنابراین با توجه به جد

د که دروس مرتبط با توسعه فناوری در مقاطع شومی

شته ر پنجتحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد در 

مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی پلیمر، 

 مهندسی شیمی و مهندسی صنایع قرار گیرند.

در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد، چهار 

های طراحی نوین مهندسی، قابلیت درس روش

، اقتصاد عمر و دوام در طراحی مینان و طولاط

های ساخت و تولید نوین در دروس مهندسی و روش

تواند جزو دروس می اصلی و تخصصی و دروس دیگر

( 9( و )9) هایولقرار گیرند. جدها عمومی این رشته

  دهند.می این دروس را نشان
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 کارشناسی ارشد فنی و مهندسی کارشناسی یاهای دروس اصلی و تخصصی رشته دروس توسعه فناوری در -4جدول 

 درس کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته ردیف

 مهندسی برق 2

 قابلیت اطمینان و طول عمر و دوام در طراحی در مسائل برقی

 های برقی های طراحی نوین مهندسی در سامانهروش

 های برقیسامانه های ساخت و تولید نوین مهندسی درروش

 مهندسی مکانیک 1

 های مکانیکیاقتصاد مهندسی در طرحدوام در طراحی در مسائل مکانیکی  قابلیت اطمینان و طول عمر و

 های مکانیکیهای طراحی نوین مهندسی در سامانهروش

 های مکانیکیهای ساخت و تولید نوین مهندسی در سامانهروش

 مهندسی پلیمر 1

 های پلیمری قابلیت اطمینان و طول عمر و دوام در طراحی در سامانه

 های پلیمریاقتصاد مهندسی در سامانه

 های پلیمریهای طراحی نوین مهندسی در سامانهروش

 های پلیمریهای ساخت و تولید نوین مهندسی در سامانهروش

 مهندسی شیمی 9

 های شیمیاییاقتصاد مهندسی در سامانههای شیمیایی ر سامانهدر طراحی د قابلیت اطمینان و طول عمر و دوام

 های شیمیاییهای طراحی نوین مهندسی در سامانهروش

 های شیمیاییهای ساخت و تولید نوین مهندسی در سامانهروش

 مهندسی صنایع 9
 قابلیت اطمینان در تضمین کیفیت 

 صنعتیهای های طراحی و تولید نوین مهندسی در سامانهروش

 

 کارشناسی فنی و مهندسیهای دروس توسعه فناوری در دروس عمومی رشته -1جدول 

 عنوان ردیف

 کاروا انواع عقود و قوانین کسباصول مدیریت، مدیریت پروژه، مباحث مالی و آشنایی ب 2

 هاطرح سازیهای ارتباطی(، تجاری)مهارت سنجی، اصول و فنون مذاکرهبازاریابی و فروش، نیاز 1

 پذیری و آشنایی با استانداردواع ثبت اختراع و مراحل آن، ریسکان 1

 اخالق مهندسی 9

 

شناسی و کارشناسی کارهای توسعه رشته -9-6

 با فناوریارشد مرتبط 

 صنعتیهای ی در دانشگایهادر چند سال اخیر رشته

 .ها توسعه فناوری استموریت آنایجاد شده که اهم مأ

عالوه برگنجاندن دروس مرتبط با توسعه فناوری در 

ها فنی و مهندسی، الزم است که این رشتههای رشته

و ، گسترده ای فناوریرشتهمیانهای ویژه رشتههب

برای تحقق اقتصاد  آموزشیهای برنامه تقویت شده و

 هافناورانه دانشگاههای کمیل شود. از رشتهمقاومتی ت

 د: زیر اشاره کرتوان به موارد می

گرایش ساخت و تولید در  -رشته مهندسی مکانیک الف(

 مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

طور که از نام آن پیدا است هدف این گرایش همان

 ی با مبانیندسانی است که در کنار آشنایتربیت مه

های ساخت و تولید آشنا بوده و آخرین فناوریعلمی با 

بتوانند علم را به فناوری و فناوری را به تولید بهینه 

الزم است برای توسعه فناوری  بنابراینارتباط دهند . 

 به این رشته توجه ویژه شود.

 رشته کارشناسی ارشد نانوفناوری ب(

که دوره کارشناسی ارشد  یاین رشته فناور

، با هدف کاربرد روزافزون پلیمرها ستا مهندسی پلیمر
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 التحصیالنو زندگی روزمره ایجاد شده و فارغدر صنعت 

 .هستند آن مهندسانی فناور در حیطه کار

 رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک ج(

مهندسی مکانیک و های این رشته که بین رشته

ده ای ایجاد شرشتهالکترونیک به صورت میانمهندسی 

اصول و مبانی مهندسی مکانیک و مهندسی  است از

های الکترونیک به صورت توامان در طراحی سامانه

و ها ، روباتها، عملگرهامکاترونیکی از جمله حساسه

 .کندمی مکانیکی استفادهمیکروالکتروهای سامانه

در د تواننمیو پزشکی  رایانهمکانیک، برق،  نمهندسی

 ایرشته ،ترونیکادامه تحصیل دهند. مکا این رشته

در کنار دروس که بوده و ضروری است  فناورانه

وری دروس فنا ،تخصصی مرتبط با تخصص مکاترونیک

 و و کنترل تولید ریزی، برنامهنظیر قابلیت اطمینان

اری و تج، مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت و عملیات

 عهمطال نیز گیری دقیق، طراحی نوین، اندازهبازرگانی

 یآموختگان این رشته دارای بازار کار بیشتر. دانششود

 در کاربرد و توسعه فناوریها سایر رشته نسبت به

 .هستند

تر صنعت با دانشگاه در آموزش مؤثرارتباط  -9-9

 مهندسی

که مشهود است سه جزء اصلی نظام ملی  گونههمان

و صنعت هستند که هریک نوآوری دانشگاه، دولت 

کارکردهای مربوط به خود را دارند. کار و اهداف، سازو

 یکدیگر عامل بسیار مهمی در کارکردبا  تعامل این اجزا

صنعت و دانشگاه  طور عمده،به نظام ملی نوآوری است.

اتی هستند و در اثر یک نیاز واردهای در ایران از مقوله

ی اند. عقل بازارطرح و ایجاد نشدهزای اجتماعی مدرون

 زبانی فهمد و وجودشگاه را نمیزبان علمی دان ،صنعت

دانشگاه و هم صنعت در توسعه برای مشترک هم 

 .است فناوری کشور ضروری

 دروسی از سالیان قبل در دوره کارشناسی مهندسی

بینی شده که از سال پیش اجباری به عنوان کارآموزی

یک  هر مرحله و سوم به بعد دانشجویان در دو مرحله

 را انجام در ترم تابستان آن طور معمولواحد به

دفاتر  ،2162از اواخر سال  ،از طرف دیگر دهند.می

شور های کارتباط صنعت و دانشگاه در صنایع و دانشگاه

ه ک اندازی شدندراهبرای ایجاد ارتباط صنعت و دانشگاه 

  :[13]ند ازاعبارت هاترین وظایف آنمهم

ع نایپیشنهادی و مورد نیاز صهای دریافت پروژه -

 هاو انجام تحقیقات در مورد آن

های بازآموزی شاغالن پیگیری تشکیل کالس -

 بخش صنعت در دانشگاه 

های نیازمند معرفی کادر علمی دانشگاه -

علمی به مراکز صنعتی های گذراندن دوره

 منطقه

آشنایی و ارزیابی دقیق مراکز صنعتی و تماس  -

، هاها در جهت تعیین ظرفیتمستمر با آن

و امکانات همکاری موجود به منظور ها هزمین

و  ن و کارمندان به واحدها، مراکزاعزام کارآموزا

... 

صورت گرفته، های و تالشها هزینه با وجوداما 

ل ترین مسائمهم ثمری ایجاد نشده است کهارتباط مثمر

 از: نداعبارت مؤثرو مشکالت برای برقراری این ارتباط 

 الف( صنعت

 تداوم و حفظ وضعیت موجودتمایل صنعت به  -

مدت اقتصادی و توجه صنایع به منافع کوتاه -

 نگرینداشتن آینده

کشورهای های استفاده بیش از حد از تجربه -

 داخلهای جای استفاده از نتایج پژوهشدیگر به

 کشور

 عدم اعتماد به نفس مدیران و کارشناسان -

 نظام آموزش مهندسیب( 

وزش در کشور گرا بودن آمغیرهدفمند و مدرک -

گرایی در مدرکها علت تشویق خانوادهبه

 فروشی و رقابت کاذبدلیل فخرهب
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دلیل رویه کمی آموزش عالی بهتوسعه بی -

 تقاضاهای کاذب

ی جادانشجویان به محفوظاتافزایش  کید برتأ -

 هاپرورش خالقیت و نوآوری در آن

ضعف در ایجاد هرم سطوح مختلف از عالم و  -

 س و تکنسیندانشمند تا مهند

برای تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه در  بنابراین 

 .شودمی پیشنهاد زیرنظام آموزش مهندسی موارد 

 بازدید -9-9-5

ز مراکز بازدید حین تحصیل اهای تدارک برنامه

اند تومی ت علمی دانشگاهصنعتی با همراهی اعضای هیأ

 اشد.بسزایی در دیدگاه فناورانه دانشجویان داشته هاثر ب

زیر تواند با اقدامات می صنعت نیز در این ارتباط

 تر باشد:مثمرثمر

ارائه امکانات و همکاری مناسب در برگزاری  -

 کارآموزی و کارورزیهای دوره

زمینه برای بازدید دانشجویان از  سازیفراهم -

  مراکز صنعتی

ی دادن اطالعات واقعی به دانشجویان و اعضا -

و ها نامهدادن پایانهیأت علمی برای انجام 

 های تحقیقاتی پروژه

 های همکاری مشترک دوره -9-9-6

  طرحcoop 

های آمریکا و کانادا این طرح که بیشتر در دانشگاه

برای اخذ مدرک لیسانس ها رواج دارد یکی از انتخاب

 که دانشجو شده ریزیای برنامهگونههاست. این طرح ب

در  وقتصورت تمامهب پنج ترم از تحصیالت خود راباید 

ه ترم بها کسب تجربه بپردازد. این ترمصنعت به کار و 

، در روفند و براساس رشته و چینش دروسمع 2کاری

طول پنج سال تحصیل دانشجوی لیسانس پخش 

و دستمزد دانشج ازای کارکرداند. همواره بهشده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Work term 

مد و نوع کار از سوی مناسبی بسته به سطح، درآ

 شود.می ختکارفرمایان پردا

ین صورت مراحل جذب دانشجویان در این طرح به ا

های درگیر طرح، است که ابتدا مرکز صنعتی و شرکت

یات سطح شرح مشاغل مورد نیازشان را همراه با جزی

ها و حقوق و های مورد نیاز، وظایف، مسئولیتمهارت

ا ی سایتطور معمول از طریق وببهمزایا به دانشگاه )

مستقر در  CO-OPد. سپس ستاد کننمی ایمیل( اعالم

 دانشگاه، مشاغل تعریف شده را به اطالع دانشجویان

شان ن را در انتخاب مشاغل مورد عالقهرساند و آنامی

 کند.می راهنمایی

 طرح EXTERN SHIP 

 و MITهای ویژه دانشگاه این طرح از طرح

VIRGINIA التحصیالن است. انجمن فارغ آمریکا

نقش ستاد اجرایی طرح را برعهده دارند.  ،MITدانشگاه 

التحصیالن جمن بانک اطالعاتی کاملی از فارغاین ان

آوری های مختلف صنایع آمریکا را جمعشاغل در بخش

 دارد. یالتحصیالن ارتباط نزدیکبیشتر فارغو با  کرده

سایت صیالن پیشنهاد کار را از طریق وبالتحفارغ

گذراند. می ویانانجمن در اختیار عموم دانشج

سرپرستی دانشجو در این طرح بر عهده یکی از 

است. او حداکثر طی یک ماه  التحصیالن شاغلفارغ

دهد قرار  انجامباید دانشجو را در جریان کارهایی که 

تواند او را در یک پروژه که در حال می داده و حتی

انجام است مشارکت دهد. یکی از محاسن بزرگ این 

های مختلف که حلقه اتصال نسلست ا طرح این

التحصیالن بدین ترتیب مستحکم شده و فارغ

التحصیالنی که فارغ توانند از تجربهدانشجویان می

اند با موفقیت دوران تحصیل را سپری کرده و توانسته

کار شوند، استفاده کرده و به این ترتیب همشغول ب

 ند.راهکارهای ورود به دنیای کار را از آنان بیاموز
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 برای علمی تهیأ یاعضا توانایی افزایش -9-4

 فناوری توسعه

سزایی در توسعه هت علمی اثر بی هیأفعالیت اعضا

تواند می اهم اقداماتی که ها دارد.فناوری در دانشگاه

ت علمی را در توسعه فناوری افزایش توانایی اعضای هیأ

 ند از:ادهد عبارت

 ای در صنعتایجاد فرصت کار حرفه -

های همکاری با افرادی در صنعت در پروژه -

 آموزشی و پژوهشی

کی بر افزودن تجربه مهندسی به عنوان مال -

 ت علمیاستخدام و ارتقای اعضای هیأ

ت علمی در افزایش توانایی تدریس اعضای هیأ -

 : توسعه فناوری با

به اشتراک گذاشتن ایده به دانشجویان و کار  --

 گروهی

آموزی در روش تدریس بازهای گذاشتن دوره --

 ت علمیی هیأیابی برای اعضاو ارزش

یابی های مختلف ارزشکارگیری روشهب --

 یادگیری دانشجویان

 گیریو نتیجه بندیجمع -4

با پیشرفت علم و فناوری و جهانی شدن آموزش 

مهندسی، ضرورت بازنگری مستمر اهداف، ساختارها و 

متناسب با نوین نظام آموزش مهندسی های روش

تحوالت جهانی بیش از پیش  نیازهای کشور با توجه به

باید ها، فعلی دانشگاههای شود. در برنامهمی احساس

 سازیجای تجاریعلم و تولیدات علمی به سازیتجاری

های رسیدن به از راهیکی آموزشی مد نظر قرار گیرد و 

علم  سازیمرتبط با تجاریهای این هدف، افزودن درس

های توسعه رشته همچنینفناوری و کارآفرینی و و 

نعت تر بین صمؤثرو دیگری ارتباط  است مهندسی فناور

در این  بنابراینو دانشگاه در آموزش مهندسی است. 

 : است شدهبررسی  زیرمقاله موارد 

ر د و شدهدروس مرتبط با توسعه فناوری مطالعه  الف(

 یسرشته کارشناسی و کارشناسی ارشد مهند پنج

)مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی پلیمر، 

صورت همهندسی شیمی و مهندسی صنایع( ب

دروس تخصصی و اصلی )مرتبط با هر رشته 

تحصیلی( و نیز دروس عمومی ارائه شده که باید در 

 قرار گیرد.ها برنامه درسی این دوره

 ند از:ادروس اصلی و تخصصی عبارت

 قابلیت اطمینان -

 مهندسیاقتصاد  -

 هاهای طراحی نوین مهندسی در سامانهروش -

 ند از:ادروس عمومی عبارت

اصول مدیریت، مدیریت پروژه، مباحث مالی و  -

 کارویی با انواع عقود و قوانین کسبآشنا

سنجی، اصول و فنون بازاریابی و فروش، نیاز -

 سازیهای ارتباطی(، تجاری)مهارت مذاکره

 هاطرح

پذیری و راحل آن، ریسکانواع ثبت اختراع و م -

 آشنایی با استاندارد

 اخالق مهندسی -

کارشناسی و کارشناسی ارشد های توسعه رشته ب(

 مرتبط با فناوری

کارشناسی فنی و مهندسی های بعضی از رشته

و  تاس بیشتر مرتبط با فناوری یعنی تولید محصول

فنی و های حتی کارشناسی ارشد بعضی از رشته

ند با هدف توسعه فناوری ایجاد و توامی مهندسی نیز

ای رشتهبینهای گسترش یابد. همچنین در ایجاد دوره

توان مهندسان فناورتر و می با اولویت توسعه فناوری

هایی ه که نمونهتری را برای کشور تربیت کردشایسته

 در این مقاله مطالعه شده است.ها از این رشته

 در آموزش مهندسیتر صنعت با دانشگاه مؤثرارتباط  (ج

در ایران بررسی شده و جهت افزایش این ارتباط 

 EXTERNیا  COOP هایی مثل بازدید،طرح

SHIP که ارتباط دانشجویان  شودمی پیشنهاد



 31، تابستان 26شماره  هیافتر
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مهندسی را با صنعت افزایش داده و سبب توسعه 

 گردد.می های آنانمهارت

ت علمی برای توسعه یأه د( افزایش توانایی اعضای

 لعه و پیشنهاد داده شد.فناوری مطا

بازبینی دروس مهندسی مرتبط  برایضروری است 

ها و نهادهای مرتبط مانند شورای سازمان با فناوری،

عالی انقالب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

 هایو با اجرای طرح کنندمطالعه اساسی را آغاز 

ن یالالتحصپژوهشی و با نظرسنجی از اساتید خبره، فارغ

، بررسی فنی و مهندسیهای و شاغالن فعلی رشته

و نتیجه آن را جهت بازبینی  انجام دادهجامع دروس را 

ربط ارجاع دهند تا ذیهای اساسی به نهادها و سازمان

 . مهندسان فناورتری برای کشور تربیت شوند
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Abstract  

Creating linkages between academic and industrial sectors is one of the most important concerns in 

innovative policy-making within the framework of national innovation system in different developed 

and developing countries and the role of universities in management and planning of the countries is 

changing.The first generation universities’ main objective was established based on direct instruction. 

The objective of second generation universities (currently) is changed to research-based education and 

training for performing research. In the third generation universities, along with training of human 

resources to create science and develop technology in order to resolve common issues and problems, 

entrepreneurship and wealth creation will be also included in their aims and plans. In addition to the 

duties of the third generation universities, the fourth generation universities should move toward creative 

and innovative education and creativity and innovation. In the early twentieth century, engineering 

education programs mostly had provided students with practical skills and experiences. But with 

advances in science and development in technical knowledge and creation of analytical and 

computational methods and the employment of fast and accurate computational tools, engineering 

education has tend toward engineering sciences. Since the 1990s, some changes on the path of 

optimizing the processes and reducing production costs have been occurred. Since the advancement of 

science and technology and globalization of engineering education, correspond with international 

developments, the continuous revision of objectives, structures and modern methods of engineering 

education system tailored to the needs of the country, more and more has become a matter of necessity. 

First, the paper discusses the definitions and status and global standing of Iran in the area of technology. 

Subsequently, it reviews the required courses in order to train human resources for technology 

development in the country. Afterward, by studying and reviewing the undergraduate and postgraduate 

programs curricula in five selected and more effective engineering majors including Mechanical 

Engineering, Electrical Engineering, Industrial Engineering, Chemical Engineering and Polymer 

Engineering as a case study and sample and to empower engineering students, the current shortcomings 

will be discussed.The next part studies the undergraduate, graduate and interdisciplinary majors which 

are more related to the area of technology. Afterward, the paper discusses the more effective options to 

amplify the linkages between university and industrial sectors in order to enrich the technology training 

in the engineering majors. At last, boosting the ability of faculty members in the development of 

technology will be discussed.  
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